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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT109 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Biyokimyasal Kan Analizleri Öncesi Hazırlık  

MODÜLÜN TANIMI  

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında yapılan analizleri ve 
ölçüm iĢlemlerinin becerisini ve laboratuvarda incelenen 
biyolojik materyallerle ilgili bulguları kavrama ve anlama 
yeteneği kazandırmak. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL Çözelti hazırlama iĢlemleri modülünü almıĢ olmak. 

YETERLĠK Kan analizleri için ön hazırlık iĢlemleri/ölçüme hazırlamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Öğrenci; uygun laboratuvar ortamı sağlandığında, kan 
analizlerinde ön hazırlık iĢlemlerinde ayrıĢtırma/ölçüm 

iĢlemlerini hazır hale getirebilecektir. 
Amaçlar  
1. Tıbbi Biyokimya laboratuvarını tanıyabilecektir. 
2. Venöz kan alma iĢlemini yapabilecektir. 
3. Biyolojik materyalleri, analize hazırlayabilecektir. 
4. Laboratuvarlarda, araç gereçlerin temizliğini 

yapabilecektir. 
5. Laboratuvarlarda kan örneklerini saklama / postayla 

gönderme iĢlemini yapabilecektir. 
6. Ölçüm metotlarını yapabilecektir. 
7. Spektrofoto metre cihazını analiz öncesi ölçüme 

hazırlayabilecektir. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Terazi, spatül, mezüre, beher, balon joje, erlen 
mayer, tartı kağıdı, bek ocağı, karıĢtırıcılar 

Ortam: Tıbbi laboratuvar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b ) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 
 
Sevgili Öğrenci, 

 
Tıbbi biyokimya laboratuvarından hastalıkların teĢhisi, benzerlerinin birbirinden 

ayrılması, tedavi Ģekillerinin izlenmesi için hastalardan alınan kan, idrar, gaita, vücut sıvıları 
gibi biyolojik materyallerden insan metabolizması hakkında bilgi edinilir. 

 
Ġnsan metabolizması hakkında bilgi alabilmek için biyolojik materyallerin analiz 

öncesi ön hazırlık iĢlemlerinin yapılıp analize hazırlanması gereklidir. 
 
Analiz iĢlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan laboratuar donanımında bulunan 

araç gereçleri tanıyıp tekniğine uygun olarak kullanabileceksiniz. 
 
Tekniğine uygun olarak kullandığınız araç gereçlerle biyolojik materyalleri 

inceleyerek istenilen analizleri sonuçlandırabileceksiniz. 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile tıbbi biyokimya laboratuvarını tanıyacaksınız. 

 
 
 
 
 Tıbbi biyokimya laboratuvarında yapılan analizleri hastanede gözlemleyip 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Tıbbi biyokimya laboratuvarındaki çalıĢma organizasyonu hakkında bilgi 

toplayıp arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. TIBBĠ BĠYOKĠMYA LABORATUVARINI 

TANIMA  
 

1.1. Biyokimya 
 

Canlıların moleküler yapısındaki kimyasal reaksiyonları ve değiĢiklikleri inceleyen 
bilim dalına denir. 

 

Biyokimyanın amacı; insan gibi büyük organizmaları oluĢturan doku ve organların 
biyokimyasal yapılarını araĢtırıp kan, idrar ve diğer vücut sıvılarının bileĢimlerini ve 
görevlerini ortaya koymaktır. 

 

1.2. Tıbbi Biyokimya 
 

Klinik tanıda hastalıkların teĢhisi, benzerlerinin birbirinden ayrılması, tedavi 
Ģekillerinin izlenmesi ve hastaların biyolojik materyallerin biyokimyasal analizlerinin 
yapıldığı laboratuvar birimidir. 

 

 

Resim 1.1: Tıbbi biyokimya laboratuarından görünümler 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 



 

 4 

 
Tıbbi biyokimyanın amacı; kan, idrar ve diğer vücut sıvılarının normal ve patolojik 

durumlardaki bileĢimlerini ortaya koyup yeni analiz metotları geliĢtirmektir. 

 

1.3. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarını OluĢturan Bölümler 
 

Tıbbi biyokimya laboratuvarını oluĢturan çeĢitli bölümler vardır. 
 

1.3.1. Ġdari Kısım 
 
Laboratuvarların her türlü sevk idaresinin yürütüldüğü bölümdür. Bu bölümün 

sorumlusu biyokimya uzmanıdır. Biyokimya uzmanının baĢlıca görevleri Ģunlardır. 
 

 Laboratuvardaki her çeĢit sevk ve idareyi sağlar 
 Satın alma ve maliyet iĢlerini yapar. 
 Personel arasında iĢ bölümünü sağlar. 

 Analiz sonuçlarının, istatistiki çalıĢmalarını yapar. 
 Cihazların bakım ve kontrollerini yaptırır. 
 

1.3.2. Kan ve Numune Kabul Kısmı 
 
Yatan ve ayakta gelen hastalardan alınan kan, idrar ve diğer vücut sıvılarının kabul 

edildiği bölümdür. 
 

1.3.3. Serum Ayırma Kısmı 
 
Kan alma kısmından gelen numuneleri belirli iĢlemlerden geçirip analize hazır hale 

getiren kısımdır. 

 

1.3.4. Biyokimyasal Analizler Kısmı 
 
Analizlerin yapıldığı bölümdür. 
 

 

Resim 1.2: Merkez laboratuvarı 
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1.3.5. Hormon Analizleri Kısmı 
 
Hormon testlerinin yapıldığı bölümdür. 
 

 

Resim 1.3: Hormon laboratuvarı 

 

1.3.6. Ġdrar ve Gaita Analizleri Kısmı 
 
Ġdrar ve gaita analizlerinin yapıldığı bölümdür. 
 

 

Resim 1.4: Ġdrar ve gaita laboratuvarı 

 

1.3.7. Malzeme Yıkama Kısmı 
 

Laboratuvardaki malzemelerin temizlenip distile sudan geçirilerek yıkandığı kısımdır.  
 

1.3.8. Ambar ve Soğuk Depo Kısmı 
 

Kitlerin ve kimyasal maddelerin saklandığı kısımdır. 
 

1.3.9. Çözelti ve Kit Hazırlama Kısmı 
 
Laboratuvar için gerekli olan kit ve çözeltilerin hazırlandığı kısımdır. 
 

1.3.10. Kan Gazları ve Elektrolit Kısmı 
 
Kan gazları ve elektrolit ölçümlerinin yapıldığı kısımdır. 
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Resim 1.5: Kan gazları laboratuvarı 
 

1.3.11. Elektroforez Kısmı 
 

Elekroforez testlerinin yapıldığı kısımdır. 
 

 

Resim 1.6: Elektroforez laboratuvarı 

 

1.3.12. Manuel Deneyler Kısmı 
 

Otoanalizörlerde çalıĢılmayan testlerin yapıldığı kısımdır. 
 

1.3.13. Acil Laboratuvar Kısmı 
 

Hekim tarafından acil olarak istenilen analizlerin yapıldığı kısımdır. 
 

 

Resim 1.8: Acil tıbbi biyokimya laboratuarı 
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1.3.14. Bilgi ĠĢlem Merkezi 
 
Laboratuvar istatistiklerinin ve analiz sonuçlarının verildiği kısımdır. 

 

1.4. Biyokimyasal Analizlerde Hata Kaynakları 
 

1.4.1. Numune Alınmadan Önceki Durumlara Bağlı Hatalar 
 
 Testlerin seçiminde hata 
 Acil olmayan vakalarda acil istek yapılması 
 Hastanın aldığı ilaçların ve gıdaların neden olduğu hatalar 
 

1.4.2. Numune Alınırken Yapılabilen Hatalar 
 
 Kirli malzeme kullanımı 
 Islak malzeme kullanımı 
 Numunenin yanlıĢ iĢlenmesi  
 Numuneyi uygun olmayan koĢullarda saklama 

 Hasta aç iken alınması gereken numunelerin tok iken alınması 
 

1.4.3. Örneklerin Laboratuvara UlaĢtırılmasında Yapılabilen Hatalar 
 

 Alınan numunelerin uygun sürede laboratuvara gönderilmemesi 
 Ġstem kağıtlarının doğru doldurulmaması 
 Ġçinde numune bulunan tüplerin yanlıĢ etiketlenmesi 
 

1.4.4. Laboratuvarda Analize Hazırlama Hataları 
 

 Personelin ve ekipmanın hazır olmaması 
 Numunenin laboratuvarda bekletilip geç çalıĢılması 
 Numune çalıĢılırken yapılan etiketleme hataları 

 Test reaktiflerinin kullanma sürelerinin dolması 
 Solüsyonların yanlıĢ hazırlanması 
 Kimyasal reaktiflerin yanlıĢ depolanması 
 

1.4.5. Analiz Hataları 
 

 Personelin dürüst olmaması 
 Personelin gereken yeterliliğe sahip olmaması 
 Hatalı ölçüm yapan volümetrik kaplar kullanılması 
 Uygun olmayan laboratuvar ortamı 
 Cihazların doğru olarak kullanılamaması 
 Standart grafiklerininin uzun süre kullanılması 



 

 8 

1.4.6. Analiz Sonuçlarını Rapor Etme Hataları 
 
 Numunelerin kabulü ve rapor sekreteryasının kurulmaması 

 Analiz metotlarının ve normal değerlerin rapora kaydedilmemesi 
 

1.4.7. Sonuçların Yorumlanmasında Yapılan Hatalar 
 
 Bazı biyolojik farklılıkların göz ardı edilmesi 
 Bölgesel farklılıklar olabileceğini göz ardı edilmesi 

 BaĢka laboratuvarların veya bölgelerin, baĢka ülkelerin normal değerleri ile 
karĢılaĢtırılması 

 

1.4.8. Diyalog Hataları 
 

 Tıbbi laboratuar teknisyeninin eleĢtiri kabul etmemesi 

 Doktorun, Ģüpheli veya yanlıĢ gördüğü sonuçları laboratuvara haber vermemesi 
 HaberleĢme yetersizliği 
 

1.4.9. Laboratuvarda Analiz Sonuçlarını Etkileyen Faktörler 
 
 Hastadan kaynaklanan ve kontrol edilebilen faktörler 

 

 Postör(hastanın duruĢu) 

 Sürekli yatma ve hareketsizlik 

 Egzersiz 

 Gün içi değiĢiklikler 

 Seyahatler 

 Alınan gıdaların etkisi 

 Sigara ve alkolün etkisi 

 Ġlaç kullanımı ve transfüzyonun, ateĢin etkisi 
 

 Kontrol edilemeyen faktörler 
 

 YaĢ 

 Cinsiyet 

 Irk 

 

1.4.10. Diğer Faktörler 
 
 Çevre ile ilgili faktörler 

 ġiĢmanlık 
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1.5. Biyokimya Laboratuvarında Uyulması Gereken Kurallar 
 

 Laboratuvarlarda mutlaka beyaz önlükle çalıĢılmalıdır. 

 Temizliğe ve laboratuvar düzenine uyulmalıdır. 

 Kullanılan malzeme tekrar yerine yerleĢtirilmelidir. 

 Hiçbir kimyasal maddeye elle dokunulmamalı ve koklanmamalıdır. 

 Reaktifler ve kimyasal maddeler uygun Ģartlarda saklanmalıdır. 

 Yeni hazırlanan reaktiflerin üzerine etiketleme yaparak hazırlanma tarihi, 
hazırlayanın adı, soyadı ve biliniyorsa son kullanma tarihi yazılmalıdır. 

 Bozulan ve son kullanma tarihi geçen reaktifler kullanılmamalıdır. 

 ÇalıĢma sırasında, kirli ve temiz maddeler birbirine karıĢtırılmamalıdır. 

 Bütün çalıĢmalarda distile su kullanılmalıdır. 

 Malzeme ve cihazlar kullanılırken son derece özen gösterilmeli; her bir cihaz 
usulüne uygun tarzda dikkatlice kullanılmalıdır. 

 ÇalıĢma sırasında laubali hareketlerden, gürültü ve ĢakalaĢma gibi tavırlardan 
kaçınılmalıdır. 

 Laboratuvarda yapılan çok küçük bir hatanın bile bir hastanın hayatına mal 
olabileceği unutulmamalıdır. 

 Hijyen Ģartlarına azami dikkat gösterilmelidir. 

 Rutin çalıĢmalarda devamlı eldivenle çalıĢılmalıdır. 

 Kan ve kan ürünleri ile herhangi bir Ģekilde temas olursa eller zefiranlı su gibi 
antiseptik bir madde ile yıkandıktan sonra bol sabunlu su ve ardından çeĢme 
suyu ile yıkanmalıdır. 

 Kan örneklerinin çalıĢıldığı cam malzemelerin mümkünse sterilize edildikten 
sonra kullanılması tercih edilmelidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Laboratuvarın, idari bölümünü tanıyınız. 

 Biyokimya laboratuvarı idari 

bölümünün iĢleyiĢ mekanizmasını 

tanıyınız. 

 Kan alma ve numune kabul bölümünü 

tanıyınız. 

 Önlük giyiniz, 

 Eldiven giyiniz, 

 Alınacak materyalin özelliğine uygun 

araç gereç seçimini yapınız, 

 Kan, idrar, BOS ve benzeri numuneleri 

dikkatli alınız. 

 Serum ayırma bölümünü tanıyınız. 

 Santrüfüj edilecek tüplerin eĢit hacimde 

olmasına dikkat ediniz, 

 EĢit hacimdeki tüpleri santrifüj cihazına 

karĢılıklı koyunuz, 

 Materyalin özelliğine göre uygun 

devirde santrifüj ediniz, 

 Serum ve plazmayı ayırınız. 

 Biyokimyasal analizler, bölümünü 

tanıyınız. 

 Biyokimya analizlerinde kullanılan 

ölçüm metotlarını kavrayınız. 

 Analizlerde kullanılan cihazları 

tanıyınız. 

 Hormon analizleri bölümünü tanıyınız. 

 Laboratuvarda çalıĢırken kurĢun önlük 

giyiniz. 

 Kullanılan cihazları tanıyınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġdrar/gaita analizleri bölümünü tanıyınız. 

 Mikroskobu tanıyınız. 

 Cam malzemeleri tekniğine uygun 

kullanınız. 

 Distile deiyonize/redistile su üretimi, 

malzeme yıkama kurutma / sterilizasyon 

bölümünü tanıyınız. 

 Distile su cihazını, tekniğine uygun 

kullanarak distile su elde ediniz, 

 Malzemelerin yıkandığı bölümü 

tanıyınız. 

 Ambar/soğuk hava depo bölümünü 

tanıyınız. 

 Soğuk hava deposunda saklanan kitleri 

tanıyınız. 

 Ambarda muhafaza edilen kimyasalları 

tanıyınız. 

 Çözelti/ kit hazırlama bölümünü 

tanıyınız. 

 Çözelti ve kitleri hazırlamak için gerekli 

olan malzemeleri tanıyınız. 

 Kan gazları/elektrolit bölümünü 

tanıyınız. 
 Cihazları tanıyınız. 

 Elektroforez bölümünü tanıyınız. 
 Bu bölümde uygulanan analiz 

tekniklerini kavrayınız. 

 Manuel deneyler bölümünü tanıyınız. 

 Manuel yöntemiyle çalıĢılan analizleri 

tanıyınız, 

 Manuel analiz yöntemlerini kavrayınız. 

 Acil laboratuvar bölümünü tanıyınız. 

 Acil laboratuvarda yapılan analizleri 

kavrayınız, 

 Acil analizlerin önemini kavrayınız. 

 Bilgi iĢlem merkezi bölümünü tanıyınız.  Bilgisayarı tanıyınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Canlıların moleküler yapısındaki kimyasal reaksiyonları ve değiĢikleri inceleyen bilim 

dalına,…………….denir. 

2. Laboratuvardaki her çeĢit sevk ve idari iĢleri ,……………………….sağlar. 

3. Analizlerde kullanılan ………… …………… maddeleri uygun Ģartlarda saklanır.  

4. Kitler ve kimyasal maddelerin……….…… süresine dikkat edilmelidir. 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi örneklerin laboratuvara ulaĢtırılmasından kaynaklanan 

hatalardandır? 
A) Kirli malzeme kullanma 

B) Solüsyonların yanlıĢ hazırlanması 
C) Cihazların doğru olarak kullanılamaması 
D) Ġstem kağıtlarının doğru doldurulmaması 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edindiğiniz yeterliklerle tekniğine uygun olarak venöz kan alma 

iĢlemini yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Kan hakkında bilgi toplayıp arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Kan alma teknikleri hakkında bilgi toplayınız. 

 

2. VENÖZ KAN ALMA 
 
Çok miktarda kana ihtiyaç duyulan durumlarda, kapiller kan yerine venöz kan tercih 

edilir. YetiĢkinlerde, antekubital fossada kalın ve derinin yüzeyine yakın vena, venöz kan 
alma için uygundur. Venöz kan, hasta rahat bir Ģekilde oturtularak ya da yatırılarak alınır. 
Hastadan kan almadan önce hasta ile konuĢulup hangi tetkik yapılacağı hakkında bilgi 
verilmelidir. Çocuklardan kan almadan önce iletiĢim kurarak güven sağlamak önemlidir. 

 

 

Resim 2.1: Venöz kan alma 

 

2.1. Venöz Kan Almada Kullanılan Araç Gereçler 
 
 Alkol 
 Pamuk 
 Steril enjektör / Vacutainer ve iğneleri 
 Turnike 
 Kan alma koltuğu 
 Kan tüpleri / Vakumlu tüpler  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.2: Enjektör ve iğnesi 

 

  

Resim 2.3: Vacutainer ve iğneleri 

 

 

Resim 2.4: Turnike 

 

  

Resim 2.5: Kan alma koltuğu 
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Resim 2.6: Vakumlu kan tüpleri 

 
 Pediatrik tüpler: Çocuklarda kan sayımı için kullanılan, istenirse pipet 

yardımıyla ya da direkt tüple kan alınabilen, içinde pıhtılaĢmayı engelleyen 
madde (Edta) bulunan tüplerdir. 

 Siyah kapaklı tüpler: Sedimantasyon tüpü olarak adlandırılırlar. Bu tüpler 
sedim pipetleriyle birlikte manuel olarak sehpa yardımıyla iĢleme tabi tutulur. 

 Kırmızı kapaklı tüpler: BoĢ kuru tüp olarak adlandırılır. Kan serumu ile 
çalıĢılan testler için otoanalizör cihazlarında kullanılır. 

 Mavi kapaklı tüpler: Ġçinde pıhtılaĢmayı engelleyici madde (sodyum sitrat) 
bulunur. Koagülasyon (pıhtılaĢma) testlerini çalıĢmak için koagülasyon 

cihazlarında kullanılır. 

 Mor kapaklı tüpler: Hemogram tüpü olarak adlandırılır. Ġçinde pıhtılaĢmayı 
engelleyici madde (Edta) bulunur. Tam kan sayımı için otoanalizörlerde 
kullanılır. 

 

2.2. Venöz Kan Alma Tekniği 
 
Venöz kan almada teknolojik geliĢmelere bağlı olarak araç-gereçler değiĢse bile teknik 

aynıdır. Cam enjektörlerden disposable enjektörler, günümüzde de vacutainer enjektörlerle 
venöz kan alma tekniği uygulanmaktadır. Teknik aynı olmakla birlikte venöz kan alma 
öncesi hazırlık hepsinde aynıdır. Teknolojik geliĢme, zamandan tasarruf sağlamaktadır.  

 

 

Resim 2.7: Venöz kan alma tekniği 
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2.2.1. Venöz Kan Alma Öncesi Hazırlık 
 
 Venöz kan almak için gerekli araç ve gereçler hazırlanır. 

 Kan almaya baĢlamadan önce hastanın adı-soyadı sorulup istem kağıdıyla 
karĢılaĢtırılarak kimliği doğrulanmalıdır. 

 Hastanın 10-12 saat aç olduğu öğrenilmelidir. Özellikle biyokimyasal 
analizlerde (kan Ģekeri, lipit, kolesterol tayinlerinde) hasta aç olmalıdır. 

 Hastadan ne kadar hacimde kan alınacağı belirlenmeli, istenen testler için uygun 
sayı ve türde tüp ve uygun iğne seçilmelidir. En sık kullanılan iğneler 19-22 
numaradır (numara büyüdükçe çap küçülür, normal eriĢkinde genellikle 20 

numara iğne tercih edilir). 
 Hasta rahatça kan alma koltuğuna oturtulmalı ve kan alma süresince bu 

pozisyonda kalmalıdır. 
 

 

Resim 2.8: Kan alma pozisyonu 

 
 Hastanın kolunu omuzdan bileğe kadar düz uzatması sağlanmalıdır. 
 Uygun vena seçilmeli, yetiĢkinlerde antekubital fossada kalın ve derinin 

yüzeyine yakın vena tercih edilmelidir. Elle yoklama (palpe etme) vena 
seçimini kolaylaĢtırır. Ġnfüzyon (Damar içine sıvı verilmesi) yapılıyorsa 
infüzyon 3 dakikalığına durdurulmalı ve sonra tercihen diğer koldan kan 
alınmalıdır. 

 Büyük yaralı veya hematomlu (sağlam deri altında kanın toplanması) koldan, 

mastektomili kadınlarda, memenin alındığı taraftaki koldan kan alınmamalıdır. 
 Kan alma bölgesinin 10-15 cm üzerinden turnike uygulanır. Turnikenin uzun 

süre tutulması kanın bileĢimini belirgin değiĢtirir. 
 Kan alınacak bölgenin çevresi, %70‘lik etilalkolle doymuĢ gazlı bezle, dairesel 

hareketlerle ve kan alma bölgesinden dıĢa doğru (merkezden çevreye doğru) 
temizlenmelidir.  

 Derinin kendi kendine kuruması beklenmelidir.
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 Vene girilmeden önce hastanın elini yumruk yapması söylenmeli; ancak vene 

girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır. Bu hareket, plazma potasyum, 
fosfat ve laktat konsantrasyonlarını arttırır. 

 Sol el ile hastanın kan alınacak kolu dirsekten tutulup sol elin baĢparmağı ile 
hastanın kol derisi çekilerek kol ve damar tespit edilir; böylece venin kayması 
önlenir. 

 

 

Resim 2.9: Kol ve damar tespiti 

 

2.2.2. Enjektör ile Venöz Kan Alma Tekniği 
 
 Venöz kan alma hazırlıkları tamamlandıktan sonra, iğne enjektörün ucuna sıkı 

bir Ģekilde yerleĢtirilir ve iğnenin üzerindeki kılıf çıkarılır. Enjektör sağ ele 
alınır. 

 Enjektör ve iğne kan alınacak vene paralel tutulur ve iğne deriye yaklaĢık 15 

derecelik bir açıyla aĢağıdan yukarıya doğru venin içine itilir. Ven duvarı 
delinirken ilk anda hissedilen direnç ortadan kalktığı zaman, enjektördeki basınç 
gevĢer ve piston yavaĢça geri çekilirken enjektöre kan dolar. 

 

 

Resim 2.10: Enjektöre kanın dolması 
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 Ġkinci enjektöre kan alınacaksa iğne sabit tutularak takılı enjektör nazik fakat 
çabuk çekilir ve ikinci enjektör yerleĢtirilir, kan almaya devam edilir.  

 Antikoagülanlı tüpe, iĢaretli çizgiye kadar kan alınır. Kan tüp üzerindeki çizgiye 
kadar alınmamıĢ ve tüp içinde pıhtı oluĢmuĢsa yeniden örnek alınmalıdır. 

 Enjektöre tetkikler için yeterli kan alındığında, turnike çıkarılır. 
 Ġğne damardan çıkartılırken kuru pamukla kan alınan bölgeye bası uygulanır. 
 

 

Resim 2.11: Ġğnenin damardan çıkarılması 

 

 

Resim 2.12: Enjektöre alınmıĢ kan 

 

 

Resim 2.13: Enjektör iğnesinin çıkarılması  
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 Ġğne çıkartılıp tıbbi atık kutusuna atılır. 
 

 

Resim 2.14: Tıbbi atık kutusu 

 
 Enjektöre alınmıĢ kanın hemoliz olmaması için iğne enjektörden 

uzaklaĢtırıldıktan sonra hazırlanmıĢ tüplere yavaĢça ve tüp kenarından 

kaydırarak istenen hacimde dikkatli bir Ģekilde aktarılmalıdır. Kan alınan tüpler 
hiçbir zaman çalkalanmamalı; antikuagülanlı tüplere alınmıĢ kan yavaĢça alt-üst 
edilmelidir. 

 

Resim 2.14: Kanın enjektörden tüpe aktarılması 

 
 Hastaya, iĢlemin bittiği, sonuç raporunu ne zaman ve nereden alacağı bildirilir. 
 

2.2.3. Vacutainer ile Vakumlu Tüplere Venöz Kan Alma Tekniği 
 

 Venöz kan alma hazırlıkları tamamlandıktan sonra kan alma tüpü tutucusuna, 
iğne vidalanır. 

 

 

Resim 2.15: Vacutainer tüp tutucusuna iğnenin vidalanması 
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 Vene girmek için iğne, kan alınacak venle hizalanmalı ve deriye yaklaĢık 15 
derecelik açı yapacak Ģekilde venin içine itilmelidir. 

 Ġğne yerine yerleĢtikten sonra tüp, tıpayı delmek ve vakumu boĢaltmak 
amacıyla ileri (adaptöre doğru) bastırılmalıdır. 

 

  

Resim 2.16: Vacutainer tüpüne kan alınması 

 
 Kan, tüpün içine akmaya baĢladığında iğne hareket ettirilmeden turnike 

gevĢetilmelidir. 
 Vakum bitinceye kadar tüp doldurulmalı sonra tüp adaptörden çekilmeli ve 

yerine baĢka tüp sokulmalıdır. Önce katkı maddesiz tüplere sonra katkı maddeli 
tüplere kan alınmalıdır. Kan alınan tüpler hiçbir zaman çalkalanmamalı, 
yavaĢça alt-üst edilmelidir. 

 

 

Resim 2.17: Tüp sporunda kan alınmıĢ tüpler 

 
 Tetkikler için yeterli kan alındığında, turnike çıkarılmalıdır. 
 Damardan iğne çıkarılmalıdır. Ġğne çıkartılırken kuru pamukla kan alınan 

bölgeye bası uygulanmalıdır. 
 Ġğne tıbbi atık kutusuna atılır. 
 Hastaya, iĢlemin bittiği, sonuç raporunu ne zaman ve nereden alacağı bildirilir. 
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2.3. Venöz Kan Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 
 Hasta psikolojisi dikkate alınarak hastaya karĢı güler yüzlü ve sabırlı olmak 

gerekir. Hasta ile empati kurmak, iletiĢimi kolaylaĢtıracaktır. 
 Çocuklardan venöz kan alırken, hareket etmelerinin engellenmesi için yardım 

alınmalıdır. 
 Kanın hemoliz olmamasına dikkat etmek gerekir. (Hemoliz, eritrositlerin 

parçalanmasıdır. Hemoliz sonucunda, eritrosit içindeki maddeler seruma 
geçerler. Serumda hemoglobin konsantrasyonu 20 mg/dl‘nin üzerinde olursa 
hemoliz olduğu gözle anlaĢılır). 

 

 

Resim 2.18: Hemoliz 

 

 Hemolize mani olunmalıdır. Bunun için: 
 

 Kan alma sırasında sert hareketlerden kaçınılmalı,  

 Enjektör ve iğne tamamen kuru olmalı,  

 Enjektördeki iğne çıkartılıp kan tüplere boĢaltılmalı,  

 Kanın konulacağı tüpün kuru ve temiz olmasına dikkat edilmeli, 

 Kan iğneden fıĢkırtılmamalı ve tüp kenarından kaydırarak istenen 

hacimde dikkatli bir Ģekilde aktarılmalı, kanın köpürmesine mani 
olunmalı, 

 Tüplerin ağzı parafilm ile ya da kapaklı ise kapağı kapatılmalı, 

 Tüp oda ısısında kendi halinde (en az 20-30 dakika) pıhtılaĢmaya 

bırakılmalı, sallanmamalı, 

 Tüplerin içinde katkı maddesi veya antikoagülan (kanın pıhtılaĢmasını 
önleyen madde) varsa tüpler yavaĢça 5-10 kez alt üst edilerek özenle 
karıĢtırılmalı, 

 Tüpler, hiçbir zaman çalkalanmamalı, 

 Kanın bekletilmesi gerekiyorsa tüpün ağzı kapalı olarak serin bir yerde 
bekletilmeli, asla dondurulmamalıdır. 

 
 Vacutainer ile kan alındığında, tüpteki antikoagülan madde ile kan dikkatli bir 

Ģekilde alt üst edilerek özenle karıĢtırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Venöz kan almak için gerekli araç ve 
gereçleri hazırlayınız. 

 KiĢisel koruyucu güvenlik önlemlerini 
alınız, 

 Önlük giyiniz, 

 Eldiven takınız, 

 Enfeksiyonlara karĢı önlem alınız, 

 Enjektörle kan almak için alkol, pamuk, 
turnike, steril enjektörü ve test tüplerini 
hazırlayınız, 

 Vacutainer ile kan almak için kan alma 
tüpü tutucusu, iğnesi ve test türüne göre 
vakumlu tüpleri hazırlayınız. 

 Kan almaya baĢlamadan önce hastanın 

adını ve soyadını sorarak istem kağıdıyla 
karĢılaĢtırınız. 

 Hastaya, 10-12 saat ten bu yana aç olup 
olmadığını sorunuz, 

 Hastadan, ne kadar hacimde kan 
alacağınızı belirleyiniz, 

 Ġstenen testler için uygun sayı ve türde 
tüp ve uygun iğne seçiniz, 

 Hastanın ad-soyadını kontrol ettikten 
sonra test tüplerinin üzerindeki etikete 
ad-soyadını yazınız. 

 Hastaya, rahatça kan alma koltuğuna 
oturmasını ve kan alma süresince bu 
pozisyonda kalmasını söyleyiniz. 

 Hastanın kan alınırken bayılabileceğini 
unutmayınız, 

 Hasta ayaktayken kan almanın sakıncalı 
olduğunu hatırlayınız, 

 Gerekirse kanı hastayı yatırarak alınız. 

 Hastanın, kolunu omuzdan bileğe kadar 
düz uzatmasını sağlayınız. 

 Hastanın kıyafetini dirsekten yukarıya 
kadar sıyırmasını söyleyiniz, 

 Ceket ya da kolu sıkan bir kıyafet varsa 
çıkarmasını söyleyiniz, 

 Hastanın kolunu masa ya da kan alma 
koltuğunun kolçağına dayamasını 
söyleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kan alınacak uygun veni seçiniz. 

 YetiĢkinlerde antekubital fossada kalın 
ve derinin yüzeyine yakın venayı tercih 
ediniz, 

 Damarı palpe ediniz, 

 Hastaya infüzyon yapılıyorsa infüzyonu 
3 dakikalığına durdurunuz ve diğer 

koldan kan alınız, 

 Büyük yaralı veya hematomlu koldan, 
mastektomili kadınlarda memenin 
alındığı taraftaki koldan kan almayınız. 

 Kan alma bölgesinin 10-15 cm üzerinden 

turnike uygulayınız. 
 Turnikeyi, kolda uzun süre tutmayınız. 

 Kan alınacak bölgeyi ve çevresini alkolle 
temizleyiniz. 

 Kan alma bölgesini alkollü pamukla, 

dairesel hareketlerle, merkezden 
çevreye doğru siliniz. 

 Derinin, kendi kendine kurumasını 
bekleyiniz. 

 Alkolle silinen bölge kuruduktan sonra 
damara giriniz. 

 Vene girilmeden önce hastanın elini 
yumruk yapmasını söyleyiniz. 

 Vene girilmeden önce hastanın elini 

yumruk yapmasını söyleyiniz, 

 Vene girilmeden önce, yumruğunu açıp 

kapattırma hareketi yaptırmayınız. 

 Sol eliniz ile hastanın kan alınacak 

kolunu dirsekten tutup, sol elinizin 
baĢparmağı ile hastanın kol derisini 
çekerek kol ve damarını tespit ediniz. 

 Venin kaymasını önleyerek hastanın kol 
ve damarını tespit ediniz, 

 Çocuklardan kan alırken hareket 
etmelerini engellemek için yardım 
alınız. 

 Enjektöre kan alırken iğneyi 

enjektörün ucuna sıkı bir Ģekilde 
yerleĢtiriniz ve enjektörü sağ elinize 
alınız. 

 Enjektörü sağ elinize alınız, 

 Ġğnenin üzerindeki kılıfı/kapağı 
çıkarınız. 

 Enjektör ve iğneyi kan alınacak vene 
paralel tutunuz ve iğneyi deriye yaklaĢık 
15 derecelik bir açıyla aĢağıdan yukarıya 
doğru venin içine itiniz. 

 Enjektöre basınçla kan geldiği anda 
pistonu yavaĢça geriye çekiniz, 

 Ġkinci enjektöre kan alınacaksa, iğneyi 
sabit tutarak takılı enjektörü nazik fakat 
hızlı bir Ģekilde çekiniz ve ikinci 
enjektörü yerleĢtiriniz, 

 Kanın konulacağı tüpün kuru ve temiz 
olmasına dikkat ediniz. 
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 Enjektöre tetkikler için yeterli kan 

alındığında turnikeyi çıkarınız. 

 Yeterli kan gelmezse, hastanın avucunu 

açıp kapatmasını söyleyiniz. 

 Damardan iğneyi çıkartırken kuru 
pamukla kan alınan bölgeye bası 
uygulayınız. 

 Damardan iğneyi çıkarırken sert 
hareketlerden kaçınınız, 

 Daima yumuĢak hareket ediniz, 

 Bası uygularken hastaya, kolunu 
dirsekten bükmemesini ve yere parelel 
tutmasını söyleyiniz. 

 Ġğneyi tıbbi atık kutusuna atınız. 

 Tıbbi atık prosedürüne uyunuz, 

 Hijyen kurallarına uyunuz, 

 Steril çalıĢınız. 

 Enjektördeki kanı, hazırlanmıĢ tüplere 

yavaĢça ve tüp kenarından kaydırarak, 
istenen hacimde dikkatli bir Ģekilde 
aktarınız. 

 Kanın hemoliz olmaması için iğneyi 
enjektörden uzaklaĢtırdıktan sonra 
tüplere aktarınız,  

 Kan alınan tüpleri hiçbir zaman 
çalkalamayınız, yavaĢça alt-üst ediniz, 

 Kanı iğneden fıĢkırtmayınız, 

 Tüp kenarından kaydırarak, istenen 
hacimde dikkatli bir Ģekilde aktarınız, 

 Kanın köpürmesine mani olunuz. 

 Vakumlu tüpe kan alırken kan alma 
tüpü tutucusuna iğnesini vidalayınız. 

 Kan alma tüpü tutucusuna, iğnesini 
vidalayınız. 

 Vene girmek için iğneyi kan alınacak 

venle hizalayınız ve deriye yaklaĢık 15 
derecelik açı yapacak Ģekilde venin içine 
itiniz. 

 ĠĢinize konsantre olunuz, 

 Dikkatli olunuz. 

 Ġğne yerine yerleĢtikten sonra tüpü, 

tıpayı delmek ve vakumu boĢaltmak 
amacıyla ileri (adaptöre doğru) 
bastırınız. 

 Dikkatli olunuz, 

 Seri olunuz. 

 Kan tüpün içine akmaya baĢladığında 
iğneyi hareket ettirmeden turnikeyi 
gevĢetiniz. 

 Damarı zedelememek için iğneyi 
hareket ettirmeyiniz. 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Vakum bitinceye kadar tüpe kan 
doldurunuz. 

 Yeterli miktarda kan alınız. 
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 Kanla dolan tüpü adaptörden çekiniz ve 

yerine baĢka tüp takınız.  

 Önce katkı maddesiz tüplere, sonra 
katkı maddeli tüplere kan alınız, 

 Kan alınan tüpleri hiçbir zaman 
çalkalamayınız, yavaĢça alt-üst ediniz. 

 Tetkikler için yeterli kan alındığında 

turnikeyi çıkarınız. 

 Test tüplerine kan alma iĢlemi bitince 

turnikeyi çıkarınız. 

 Damardan iğneyi çıkartırken, kuru 

pamukla kan alınan bölgeye bası 
uygulayınız. 

 Damardan iğneyi çıkarırken sert 
hareketlerden kaçınınız. 

 Daima yumuĢak hareket ediniz. 

 Bası uygularken hastaya, kolunu 
dirsekten bükmemesini söyleyiniz. 

 Ġğneyi tıbbi atık kutusuna atınız. 

 Tıbbi atık prosedürüne uyunuz, 

 Hijyen kurallarına uyunuz, 

 Steril çalıĢınız. 

 Hastaya, iĢlemin bittiğini, sonuç 
raporunu ne zaman ve nereden alacağını 

söyleyiniz. 

 Hastayı bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Venöz kan yetiĢkinlerde, …………………………kalın ve derinin yüzeyine 

yakın…………………………, venöz kan alma için uygundur. 

2. Çocuklarda kan sayımı için………………………… tüpler kullanılır 

3. Büyük yaralı veya …………………………koldan, ……………………..kadınlarda 

memenin alındığı taraftaki koldan kan alınmamalıdır.  

4. Kan alınacak bölgenin çevresi, …………………………doymuĢ gazlı bezle, dairesel 

hareketlerle ve kan alma bölgesinden dıĢa doğru (merkezden çevreye doğru) 

temizlenmelidir.  

5. Kan alınan tüpte,………………………… madde varsa tüp yavaĢca alt üst edilerek 

dikkatli bir Ģekilde karıĢtırılmalıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile tıbbi biyokimya laboratuarında alınan biyolojik 

materyallerin santrifüj edilerek analize hazırlandığını öğreneceksiniz. 
 
 
 
 
 Biyolojik materyaller hakkında bilgi toplayarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Hastanelerde kullanılan santrifüj aletlerinin kullanım amaçları hakkında bilgi 

edininiz. 
 

3. BĠYOLOJĠK MATERYALĠ ANALĠZE 

HAZIRLAMA  
 

3.1. Laboratuvara Gelen Biyolojik Kan Örnekleri 
 

Laboratuvar gelen kan örneklerinin tanımları aĢağıda ifade edilmiĢtir. 
 
 Kan 

 
Atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan oluĢan damar ağının içinde dolaĢan; 

akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar, akyuvar ve plaket) meydana gelmiĢ kırmızı renkli 
hayati sıvıdır.  

 

 

Resim.3.1: Kan 

 

 Tam kan; Serum ve plazması ayrılmamıĢ sıvıdır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Resim 3.2: Tam kan 
 

 Plazma: PıhtılaĢması antikoagulanlarla önlenmiĢ kandan Ģekilli 
elemanlar(eritrosit,lökosit,trombosit)ayrıldıktan sonra geriye kalan sıvı kısmına 

denir. 
 

    

Resim.3.3: Plazma (sarı kısım)   Resim 3.4: Serum (beyaz kısım) 

 
 Serum: PıhtılaĢmıĢ kandan Ģekilli elemenlar(eritrosit,lökosit,trombosit) 

ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısma denir. 

 
 Arteriyal kan: Kan gazları analizi için heparinli enjektörle alınan kandır. 
 
Arteriyal kan; el bileğindeki radial arterden, dirsekteki brakial arterden, kasıktaki 

femoral arterden, yeni doğanlarda umbilikal arterden(katater) ile alınır. Uygun arter seçimi 
yapılır. Steril eldiven giyilerek damar 2. ve 3. parmaklarla palpe edilir ve iki parmak 
arasından enjektör dik tutularak artere girilir. Heparinize enjektör kullanılır.  

 

 

Resim.3.5: Arteriyal kan 

 
 Hemolize kan: Eritrositlerin parçalanmasına denir. 
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Resim 3.6: Hemolize kan 

 

3.2. Ayırma iĢlemleri 
 

3.2.1. Santrifüj ĠĢlemi 
 
Cihaz dakikada 10000 devire kadar çıkarak dönme hareketini istenilen dakika kadar 

çevirir ve istenilen maddeyi ayrıĢtırır 
 
AyrıĢtırılmak istenen sıvı veya emilsüyonlar cihazın çevresine halka halinde asılmıĢ 

kapalı tüplere konur, alet dönünce tüpler yatay konuma gelir. 
 
 Tanımı:Bir motorla olağanüstü bir dönme hareketi verilen ve bir sıvı içinde 

süspansiyon hatta emülsiyon halindeki katı parçacıklara (hücreler,alyuvar, 
bakteriler) merkezkaç kuvvet uygulayarak ayrıĢmalarını sağlayan laboratuvar 
aletidir. 

 

 

Resim 3.7: Santrifüj cihaz 

 
 Amacı;Serum,plazma ayırmada, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut 

akıntı ve sıvılarının incelenmesi amacıyla belirli hücrelerin yoğunlaĢtırılması 
iĢleminde kullanılır. 

 Prensibi:Tüm santrifüjler bir rotor veya santrifüj kafesi,çevirme mili (Ģaft) ve 
motordan oluĢur.Rotor,bir kapak ve mandalla hazırlanan bir odada 

bulunur.Çoğu santrifüjlerde açma düğmesi, zaman göstergesi ,hız kontrolü, 
takometre ve fren vardır.Bazı santrifüjler,odadaki ısıyı ayarlamak için soğutucu 
ile donatılmıĢlardır. 
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 Santrifüj çeĢitleri 
 

 Manuel santrifüjler 

 

Resim 3.8: Manuel santrifüj 

 

 Elektrikli santrifüjler 
 

 

Resim 3.9: Elektrikli santrifüj 

 

 Rutin santrifüjler 
 

          

Resim 3.10: Rutin santrifüj     Resim 3.11: Genel amaçlı santrifüj 

 

 Genel amaçlı santrifüjler 



 

 31 

 Mikrosantrifüjler 

 

Resim 3.12: Mikrosantrifüj 
 

 Kan bankası amaçlı santrifüjler 

 Yüksek devirli santrifüjler 
 

 

Resim 3.13: Yüksek devirli santrifüjler 
 

 Kullanım Ģekli; Santrifüjlerin rotorları, sabit açılı baĢlık ve horizontal baĢlık 
olmak üzere iki tiptir. 

 

 Sabit açılı bir rotorun biçimi, genellikle küçük partiküllerin 
sedimantasyonunun horizontal baĢlıklı rotordan daha hızlı olmasını 
sağlar. 

 Horizontal baĢlıklı rotorun, tipik olarak serbestçe sallanan dört adet 
kovası vardır. ÇeĢitli büyüklükteki tüpler için uygun aplikatörler 

kullanılır. 
 

Santrifüje tüplerin yerleĢimi karĢı tarafın ağırlığı ile eĢit ve simetrik olmalıdır. Rotorun 
dengesizliği titreĢime neden olur.Buda cam tüplerin kırılmasına ve cihazın aĢınmasına neden 
olur. 

 

Santrifüjler çalıĢtırıldığında tüpte bulunan partiküller, uygulanan santrifüj alanına, 
(merkezkaç kuvveti)partikülün Ģekline, yoğunluğuna ve ortamın yoğunluğuna bağlı olarak 
değiĢen hızlarda çökerler. 

 

Bir santrifüjde iki fazın ayrılması için gerekli güç, rölatif santrifüj kuvveti(RCF) 
olarak tanımlanır. RCF, yerçekiminin katı olarak 3000xg,5000xg,10000xg gibi ifade edilir. 
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Bir santrifüjün maksimum rölatif sanrifüj gücü(RCF)Ģöyle hesaplanır: 
 

RCF=1.118x10‾5xr x n² 
RCF→ yerçekiminin (g) katı olarak maksimum rölatif santrifüj gücü 
x 10‾5 → deneysel bir faktör 

r→cm olarak dönme merkezinden tüpün dibine kadar olan horizontal mesafe (yarı 
çap) 

n → rotorun dakikadaki dönme hızı(rpm) 
 

Yoğunlukları ve büyüklükleri birbirinden farklı olan heterojen bir karıĢım, 
santrifüjlendiğinde yoğunlukları ve büyüklükleri aynı olan gruplar birlikte çöker. 

 

Yoğunluk ve büyüklükleri büyük olandan küçük olana doğru bir çökme sırası izlenir. 
 

Bakım (temizliği): Santrifüjlerin hızlarının en az üç ayda bir kontrol edilmesi 
faydalıdır. Bunun için takometre adı verilen özel cihazlar kullanılır. Santrifüjlerde tüplerin 
kırılması ve biyolojik materyalin dökülmesiyle oluĢan bulaĢılar dezenfektanlar kullanılarak 
temizlenir. 

 

3.2.2. Süzme ĠĢlemi 
 
Biyolojik materyal içinde bulunan maddeler ayrıĢtırılır.Süzme iĢlemi için süzgeç 

kağıdı kullanılır.Süzgeç kağıdından bir huni yardımıyla süzülen süzüntü eğer bulanıksa,sıvı 
kaybı olmaması için tekrar aynı süzgeç kağıdına konularak iĢlem tekrarlanır.Bulanıklık 

tekrar devam ederse ince süzgeç kağıdı kullanılır. 
 

3.3. UzaklaĢtırma (ProteinsizleĢtirme ĠĢlemi) 
 

Biyolojik materyallerinin bir kısmında proteinler yoğun olarak bulunmaktadır.Bazı 
analizlerin yapılması için proteinlerin uzaklaĢtırılması gerekmektedir. Proteinleri  çöktürmek 
için triklorik asetik asit,hiperklorik,asit,sodyum sülfat gibi kimyasal maddeler kullanılır. 

 

3.4. Seyreltme (Sulandırma ĠĢlemi) 
 

3.4.1. Basit Sulandırma ĠĢlemi 
 

Bir sıvı yada eriyik bir yada birkaç katına kadar sulandırılabilir. Bu iĢlem o sıvı yada 
eriyiğin belirli bir hacmin üzerine o hacminin bir katını koymakla 
sağlanır.Örneğin;sulandırılacak maddeden 1ml alınır,üzerine 1ml su katılır; böylece materyal 

1/2 oranında sulandırılmıĢ olur. 
 

3.4.2. Sulandırma Sırası ĠĢlemi 
 

Bir sıvı yada materyalden 1 hacim alıp 9 hacim su konulursa materyal 10 kez yada 

1/10 sulanmıĢ olur.Bundan bir hacim alıp üzerine 9 hacim su katılırsa bu kez sulu materyal 
tekrar 10 kez 1/10 sulanmıĢ fakat ilk sulanan materyal yüz kez yani 1/100 sulandırılmıĢ 
olur;böylece 1/10,1/100,1/1000 gibi sulandırma sıraları elde edilmiĢ olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Santrifüj iĢlemi yapılırken tüpleri eĢit 

ağırlıkta tam birbirlerine karĢı gelecek 
Ģekilde santrifüj godelerine koyunuz. 

 Santrifüj cihazını fiĢe takınız, 

 Tüpleri dengeli olarak cihaza 
yerleĢtiriniz, 

 Santrifüjün devir ayarını yapınız. 

 Kan / kan ürünleri ile çalıĢırken 
enfeksiyon ajanlarının yayılması riskine 
karĢı tüplerin ağzını mutlaka parafilm / 

özel kapaklarla kapatarak çalıĢınız. 

 Önlüğünüzü giyiniz, 

  Eldiven giyiniz, 

 Tüplerin ağzını kapatınız. 

 Süzme iĢlemini yaparken süzgeç 

kağıdını huni biçiminde keserek huni 
içine yerleĢtiriniz. 

 Süzgeç kağıdını tanıyınız, 

 Süzgeç kağıdını huninin dairesel ağzı 
büyüklüğünde kesiniz, 

 Süzgeç kağıtlarını huniye yerleĢtiriniz. 

 Deney tüpünün üzerine, süzgeç kağıdı 
koyarak huniyi tüpün üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 Deney tüplerini dikkatli bir Ģekilde 
etiketlendiriniz , 

 Etiketlendirilen deney tüplerine süzgeç 
kağıdı yerleĢtirilmiĢ hunileri 
yerleĢtiriniz. 

 Biyolojik materyali huni üzerine 
boĢaltarak içerisinde ayrıĢtırılması 
istenen maddelerin süzgeç kağıdı 
yardımıyla ayrıĢtırmasını yapınız. 

 Süzülmesi istenilen materyali huniye 
boĢaltarak süzülmesini bekleyiniz. 

 Analize baĢlamadan önce biyolojik 

materyal içindeki proteini uzaklaĢtırmak 
için konulacak kimyasal maddeleri / ağır 
katyonları belirleyerek koyunuz. 

 Biyolojik materyal içine konulacak 
kimyasal madde ve ağır katyonları 
hazırlayınız. 

 Biyolojik materyal içerisindeki 

proteinlerin erimez tuzlar halinde 
çöktürmesini yapınız. 

 Çöktürme iĢleminin sonucunda 
analizlerin sonucu etkileyip 

etkilemeyeceği düzeyde olup 
olmadığına bakınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Serum ve plazması ayrılmamıĢ kana,……………denir. 

2. PıhtılaĢmıĢ kandan Ģekilli elemanlar(eritrosit, lökosit, trombosit) ayrıldıktan sonra geri 

kalan sıvı kısma , …………denir.  

3. Akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar,akyuvar ve plaket) meydana gelmiĢ kırmızı 

renkli hayati önem taĢıyan sıvıya ,……….denir. 

4. Santrifüje tüplerinin yerleĢimi karĢı tarafın ağırlığı ile ……..ve …………...olmalıdır. 

5. Biyolojik materyal içerisinde bulunan maddeler ayrıĢtırma 

iĢleminde………………..kullanılır. 

6. Santrifüj hızlarının en az üç ayda bir kontrol edilmesi faydalıdır.Bunun için 

……………………….adı verilen özel cihazlar kullanılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 
 
 
 
Bu faaliyette, biyokimya laboratuvarında kullanılan cam malzemelerin , tekniğine 

uygun hangi aĢamalardan geçerek temizlendiğini öğreneceksiniz. 
 
 
 
 
 Biyolojik materyalleri analize hazırlarken yapılması gereken kuralları öğrenip 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 Hastane laboratuvarında kullanılan cam malzemelerin temizlenmesinde 
kullanılan kimyasal malzemeler nelerdir ve nasıl kullanıldıklarını öğreniniz.  

 

4. BĠYOKĠMYA LABORATUVARLARINDA 

KULLANILAN ARAÇ GEREÇLERĠN 

TEMĠZLĠĞĠ 
 

4.1. Mekanik Temizlik 
 

Laboratuvarda kullanılan her türlü alet, tüp,cam ve porselen kaplar,pipet ve büretler 
öncelikle musluk suyu ile bol miktarda çalkalanmalı ve yıkanmalıdır.Pipet ve benzeri 
borusal gereçler toplu halde akarsuya tutulmalıdır. Bekletilmesi durumunda sabunlu ya da 
deterjanlı suyla dolu kap içine konulmalıdır. Bazıları, akarsuda fırça ile fırçalanırlar. 
Yıkamada sıcak su kullanılması yararlı olur. 

 

4.2. Kimyasal Temizlik 
 
KurumuĢ protein ya da lipid atıklarının temizlenmesi için %10‘luk potasyum 

hidroksit(KOH) çözeltisinde bekletilerek, ardından musluk suyu ile yıkanır. Gözle fark 

edilen lipid kirleri için potasyum hidroksitin alkoldeki çözeltisini uygulayarak ardından yine 
musluk suyu ile yıkanmalıdır. 

 
 Diğer Kirlerin Temizlenmesi Basamağı: Bu temizlik için kromsülfirik asit 

(sülfirik asit + potasyum bikromat) çözeltisi ve seyreltik nitrik asit çözeltisi 
kullanılır. 

 Kimyasal Deterjanlarla Temizleme: Bu iĢlemde kullanılan deterjanlar 
kuvvetli alkali özellik taĢır , non iyoniktir ve metal içermez. 

 Distile Sudan Geçirme Basamağı: Yukarıdaki basamakların ardından, 
malzemeler akan distile suyun altından geçirilerek çalkalanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Kurutma: Temizlikten sonra cam kaplar,pipetler,büretler tam olarak 
kurutulur.Bunun için kurutma etüvünde 100-150°C de 2-3 saat tutulurlar. 

 Bakteriyel Temizlik(Sterillilik): ÇalıĢılan materyal mikroplu olursa araç ve 
gereçler antiseptik ve dezenfeksiyon sıvılarından geçirilirler.Bunun için 

uygulamada en çok %3‘lük lizol eriyiği kullanılır.Bu sıvının içinde 24 saat 
tutulması yeterlidir.Bu iĢlemi akarsuda yıkama izler.Lizol artığı bırakılmaz. Ve 
daha sonra tekrar kimyasal temizliğe geçilir. 

 
 

4.2.2.Bikromat Solisyonu 
 

 Amacı 
 
Deney tüpleri ve cam malzemelerden çıkartılamayan protein yada lipid atıklarını 

temizlemek amacıyla kullanılan solüsyondur. 
 

 Bikromat Solüsyonu Hazırlama 
 
Isıya dayanıklı 1000ml‘lik bir cam balona 500ml distile su konur. Bunun üzerine 

250ml konsantre sülfirik asit(H2S04),devamlı karıĢtırma suretiyle eklenir.Cam balonun ağzı 
bir beherle kapatılıp soğuyuncaya kadar üzerinden soğuk çeĢme suyu geçirilir.Cam 
balondaki karıĢıma 100 gram potasyum bikromat (K2Cr2O7) eklenir ve tamamen 

çözülünceye kadar karıĢtırılır.Volüm,su ile 1000ml‘ye tamamlanır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Biyokimya laboratuvarında kullanılan 

her türlü alet ; deney tüplerini , cam ve 
porselen kaplar, pipetleri / büretleri 
musluk suyundan (akar su) geçiriniz. 

 Önlük giyiniz, 

 Eldiven giyiniz, 

 Cam malzemeyi temizlerken dikkat 
ediniz. 

 Pipetleri üst tarafından tek tek / toplu 

olarak tutarak iç ve dıĢ kısımları bol 
akarsudan geçirerek yıkayınız. 

 Pipetleri üst tarafından dik tutarak 
akarsudan geçiriniz. 

 Deney tüpleri ve diğer cam malzemeleri 

kıl fırça ile musluk suyu altında 
fırçalayarak üzerindeki kirliliği 
gideriniz.   

 Kıl fırçayı deney tüplerin iç ve dıĢ 
kısımlarına sürterek kullanınız. 

 Genel amaçla kullanılan deney 
tüplerinin temizliğini yapınız. 

 Deney tüplerini laboratuvar fırçasıyla 

temizleyerek sudan geçirilerek 
yıkayınız, 

 Akarsudan geçirilen deney tüplerini 
distile sudan geçiriniz.. 

 Genel amaçla kullanılan cam pipetlerin 
temizliğini yapınız. 

 Temizliği yapılan pipetlerin , uç 

kısımlarının kapalı olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 Na,K, Ca, Cl gibi inorganik maddelerin 

analizinde kullanılan cam malzeme 
temizliğini yapınız. 

 Temizlikte kullanılan kimyasal 
maddeleri tanıyınız, 

 Kimyasal maddeleri kullanırken 
risklerinden korununuz. 

 Bikromat temizleme solüsyonu ile cam 
malzemenin temizliğini yapınız. 

 Bikromat solüsyonu hazırlayınız, 

 Hazırladığınız bikromat solüsyonun 
kullanımı sırasında risklerinden 
korununuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 38 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
  
 
 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Laboratuvarda kullanılan her türlü alet,tüp,cam ve porselen kaplar,pipetler , büretler 

öncelikle musluk suyu ile bol miktarda çalkalanmalı ve yıkanmalıdır Bu Ģekilde 

yapılan temizliğe ,……….. …………………..denir. 

2. Kimyasal deterjanlarla temizlemede kullanılan deterjanlar, kuvvetli alkali özellik 

taĢırlar………. iyoniktirler ve ………….içermezler. 

3. Temizlikten sonra cam kaplar,pipetler,büretler tam olarak kurutulur.Bunun için 

kurutma etüvünde ……………….de 2-3 saat tutulurlar. 

4. Deney tüpleri ve cam malzemelerden çıkartılamayan protein yada lipid atıklarını 

temizlemek amacıyla kullanılan…………………. solüsyonudur. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 
 
 
 
Bu faaliyette; tıbbi laboratuvarlarda analiz için alınan kan örneklerinin muhafazasını, 

baĢka laboratuvarlara gönderilme iĢlemlerini, tekniğine uygun Ģekilde öğreneceksiniz. 
 
 
 
 
 AraĢtırma laboratuarında kan örnekleri nasıl muhafaza ediliyor, araĢtırınız. 
 Sağlık ocaklarında analiz için alınan biyolojik materyaller, merkez 

laboratuarlara gönderilirken nelere dikkat ediliyor, araĢtırınız. 
 

5. LABORATUVARDA KAN 

ÖRNEKLERĠNĠN SAKLANMASI VE POSTA 

ĠLE GÖNDERĠLMESĠ 
 

5.1. Kan Örneklerini Saklama 
 

Test sonuçlarının doğruluğu için vücuttan alınan biyolojik materyallerin hemen analiz 

edilmesi gerekir; ancak, laboratuvardaki çalıĢma koĢullarından dolayı bu tür çalıĢma her 
zaman gerçekleĢmeyebilir. Bazı analizlere hemen çalıĢılsa da kimi analizlerde ise belli bir 
sayıya ulaĢılıp haftanın belirli günlerinde çalıĢılması gerekir. Testleri çalıĢmaya baĢlayıncaya 
kadar, biyolojik materyallerin uygun Ģartlarda saklanması gerekir. Biyolojik materyalin 
içinde bulunan organik ve inorganik maddelerin özellikle protein yapısındaki enzimler ve 
hormonlar uygun Ģartlarda saklanmazlarsa denatüre olurlar. Bu maddelerin laboratuvarda 
analizleri sonucunda istenilen reaksiyon oluĢmaz, hem de miktarlarında belirli oranda 

azalmalar görülür. Bu nedenle kan örneklerinin saklama koĢullarına uyulması gerekir.  
 
 Uygulama 

 
Serum veya plazma kullanılarak yapılacak biyokimyasal analizlerde, materyaller oda 

ısısında en fazla dört saat içinde çalıĢılmalıdır. Eğer çalıĢılmayacaksa serum ve plazma 
içindeki pıhtı ve Ģekilli elemanlar mutlaka ayrıĢtırılmalıdır. Ağzı kapaklı tüplere konup 
+4ºC‘de buzdolabında saklanmalıdır. Bu Ģekilde muhafaza edilen materyallerden bilirubin ve 

askorbik asit analizi yapılmaz. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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24 saaten uzun süre bekletilen veya postayla baĢka laboratuvara gönderilecek 
materyallerde bakteri ürememesi için analiz yapılacak tüplerin üstüne uygun antibiyotikler 
ilave edilir.10ml materyal için 1 mg streptomisin veya her ml için 10mg sodyum florür+1mg 
thymol karıĢımı ilave edilir Postayla gönderilecek materyallerin üzerine katkı madde ilave 

edildiği belirtilerek özel nakil kaplarıyla, soğuk zincir(+4ºC) olarak gönderilmelidir. 
 
Laboratuvarda daha uzun süre bekletilecek biyolojik materyaller , buzdolabında 

dondurularak muhafaza edilmelidir. Dondurularak saklanan biyolojik materyallerin organik 
ve inorganik miktarlarında küçük oranda azalmalar görülür.Dondurulan materyalden analiz 
yapılırken önce +4ºCde buzdolabında bekletilir.Daha sonra oda ısısına eĢit su bulunan kapta 
bekletilerek çözülmesi beklenir.Çözülme oluĢtuktan sonra tüp , alt üst edilerek karıĢtırılır.Bir 
süre kendi halinde bekletilip homojen hale geldikten sonra kullanılır. 

 
Ġster oda ısısında olsun ister buzdolabında veya derin dondurucu da olsun tam kan 

kesinlikle saklanmamalıdır. 
 

5.2. Postayla Gönderme 
 
 Amacı 

 
Biyolojik materyaller, bazen küçük yerlerde yapılamayan tahlillerin daha büyük 

merkezlerde yapılması veya referans laboratuarlara kontrol amacıyla gönderilmesidir. 

 

 Uygulama 

 

 Öncelikle, tahlili yapılacak merkezle çok iyi diyalog kurularak nasıl bir yol takip 
edileceği öğrenilmeli. 

 Gönderilecek numune, yapılacak tahlile göre iyi hazırlanmalıdır. Örneğin ; tahlil 

için serum mu, plazma mı gönderilecek,gönderilecekse ne tip antikoagulan 
kullanılacak bilinmelidir. 

 Numuneler, dökülmeyecek Ģekilde ağzı iyi kapanabilen kaplarda gönderilmeli, 
cam malzeme yerine kolay kırılmayan polietilen veya polipropilen malzemeler 

kullanılmalıdır. 

 Numuneler, yapılacak analizin cinsine göre çoğunlukla kuru buz ve özel ambalaj 
kutuları içinde gönderilir. Bu tip taĢıyıcılarla numune gönderilecekse numunenin 
hedef yere varacağı zaman dikkate alınmalıdır. 

 Gönderilecek numune ile birlikte gerekli tüm bilgiler detaylı bir Ģekilde 

verilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Genel prensip olarak , alınan kan 

örneklerini bekletilmeden çalıĢınız. 

 Kan örneklerini uygun tüplere koyunuz. 

 Tüplerin üzerine, hastanın adını ve 

soyadını yazınız. 

 Tüplerin üzerine sıra numarası veriniz. 

 Serum / plazmaları en kısa sürede 

ayırınız. 

 serum ve plazmayı oluĢturmak için 

santrüfüj iĢlemini yapınız.  

 Eğer hemen çalıĢılmayacaksa serum 

veya plazma ayrıldıktan sonra 

saklayınız. 

 Serum ve plazmayı ayrı ayrı tüplere 

koyup saklayınız. 

 Kan örneklerinin özelliklerine göre oda 

ısısı / +40C buzdolabında saklayınız. 
 Buzdolabının ısı ayarını yapınız. 

 Küçük yerlerde yapılmayan tahlillerin 

daha büyük merkezlerdeki referans 

laboratuvarlara kontrol amacıyla 

gönderiniz. 

 BaĢka laboratuvarlara gönderilecek 

tüpleri ayırınız. 

 Bu numuneleri gönderirken dikkat 

edilmesi gereken kurallara uyunuz. 

 Gönderilecek numuneleri, kolay 

kırılmayan tüplere koyunuz. 

 Hangi analizlerin yapılacağını belirtiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Biyolojik materyalin içinde bulunan organik ve inorganik maddelerin içinde özellikle 

protein yapısındaki enzimler ve hormonlar uygun Ģartlarda 

saklanmazlarsa,………………..olurlar. 

2. Ġster oda ısısında olsun ister buzdolabında veya derin dondurucu da olsun 

………………kesinlikle saklanmamalıdır. 

3. Postayla gönderilecek materyallerin üzerine , katkı madde ilave edildiği belirtilerek 

özel nakil kaplarıyla,………………………….. olarak gönderilmelidir. 

4. Numuneler,dökülmeyecek Ģekilde ağzı iyi kapanabilen kaplarda gönderilmeli,cam 

malzeme yerine kolay kırılmayan ………………veya …………………..malzemeler 

kullanılmalıdır. 

 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 
 
 
 
 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle ölçüm metodlarını tekniğine göre yapmayı 
öğreneceksiniz. 

 
 
 
 
 Kalitatif ve kantitatif analiz metotları hakkında bilgi toplayınız. 

 Kalitatif ve kantitatif analiz metodlarına birer örnek vererek dosya halinde 
hazırlayınız. 

 Ölçüm metod çeĢitleri hakkında bilgi edininiz. 
 

6.KOLORĠMETRĠK ÖLÇÜM YAPMA 

 
6.1. Kalitatif Analiz 

 
Bilinmeyen maddenin ne olduğunu bulmaya çalıĢan analiz yöntemine denir. 

Örnek;idrarda Ģeker var mı yok mu gibi.Miktar önemli değildir. Kalitatif analizler basit renk 
reaksiyonu, çöktürme reaksiyonu gibi basit reaksiyonlardır. 

 

6.2. Kantitatif Analizler 
 

Kimyasal bir karıĢım içerisinde bulunan maddelerin, hangi oranda bulunduğunu 
saptamaya yarayan analiz yöntemine denir. Örnek; idrardaki glikoz miktarını öğrenmek için 
yapılan bir metoddur.  

 

6.3. Kantitatif Analiz Metodları 
 

6.3.1. Kolorimetrik Metod 
 
Çözelti içindeki madde miktarını çözeltinin renginden faydalanarak ölçme iĢlemine 

kolorimetrik; ölçümü yapan cihazlara da kolorimetre denir. Bu ölçümde, ölçülecek 
çözeltinin rengin değiĢim konsantrasyonlarla karĢılaĢtırılarak değerlendirme yapılır. Bu 
karĢılaĢtırma gözle yapıldığı için hassas bir ölçüm değildir.Onun için günümüz 
teknolojisinde çok kullanılmamaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim.6.1: Kolorimetre cihazı 

 

6.3.2. Türbidimetrik Metod 
 
Bir çözeltinin bulanıklık derecesini bulanık ortama 90°lik açı ile gelen ıĢığın 

çözeltiden geçen miktarını (ıĢığın absorbsiyona uğramayan kısmı)fotometre ile ölçmek 
Ģartıyla, bulanıklığı oluĢturan maddenin konsantrasyonunu yapan bir tayin yöntemidir. 

 

 

Resim 6.2: Türbidimetre 

 

6.3.3. Enzimatik Metod 
 

Biyolojik materyaller içerisindeki bilinmeyen maddelerin miktarını belirlemek için 

enzimler kullanılır.  
 

6.3.4. Volümetrik / Titrimetrik Metod 
 

Ġçinde çözünmüĢ maddenin konsantrasyonu ile bilinmiyen bir çözeltinin belirli bir 
volümüyle reaksiyona girebilen bir baĢka maddenin bilinen konsantrasyonlu çözeltisinin 
volümlerini karĢılaĢtırma suretiyle çözelti konsantrasyonu tayinidir. 

 

6.3.5. Gravimetrik Metod 
 

Tartım yöntemidir. Analizi yapılacak biyolojik materyalin içinde bulunan herhangi bir 
maddenin miktarını erimez bir tuz halinde çöktürdükten sonra, kuru ağırlığının hassas 
analitik terazide ölçülmesi yöntemidir. 

 

 

Resim 6.3: Gravimetre 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

A- Kolorimetrik metot 

 

 Analizi yapılacak biyolojik materyali 
alınız. 

 Alınacak materyalin özelliğine göre, 
kabı belirleyiniz. 

 Biyolojik materyali, tekniğine göre 
alınız. 

 Analizi yapılacak maddenin miktarını 
belirleyiniz.. 

 Analizi yapılacak biyolojik materyal 

içine hazırlamıĢ olduğunuz reaktifi ilave 
ediniz. 

 Ölçümü yapılacak analizin reaktifini 
hazırlayınız, 

 

 Analizi yapılacak biyolojik materyal 

içerisindeki herhangi bir maddeyi, 
reaktifler kullanarak renkli bir maddeye 
dönüĢtürünüz. 

 Analizi yapılacak biyolojik materyal 

içine hazırlamıĢ olduğunuz reaktifi ilave 
ediniz 

 OluĢan rengin Ģiddetini ölçünüz. 
 BelirlemiĢ olduğunuz ölçüm metodu 

tekniğiyle oluĢan rengin Ģiddetini 
ölçünüz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Kimyasal bir karıĢım içerisinde bulunan maddelerin,hangi oranda bulunduğunu 

saptamaya yarayan analiz yöntemine ,…………………………………. denir. 

2. Çözelti içindeki madde miktarını; çözeltinin renginden faydalanarak ölçme iĢlemine 

,………………….,öiçümü yapan cihazlara da …………………denir. 

3. .…………………………,. bulanıklığı oluĢturan maddenin konsantrasyonunu yapan 

bir tayin yöntemidir. 

4. Enzimatik metotda reaksiyonun tamamlanmasından sonra ayırma iĢlemi yapılır ve 

ortama bir substrat ilave edilerek………………………olarak enzim aktivitesi ölçülür. 

5. Analizi yapılacak biyolojik materyalin içinde bulunan herhangi bir maddenin 

miktarını , erimez bir tuz halinde çöktürdükten sonra kuru ağırlığının hassas analitik 

terazide ölçülmesiyle yapılan yönteme ,……………………...metod denir. 

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 
 
 
Bu faaliyetle spektrofotometre cihazını tanıyıp ve çalıĢma tekniğini öğreneceksiniz. 
 
 
 
 

 Spektrofotometre cihazı ve çalıĢma tekniği hakkında bilgi toplayınız. 
 Spektrofotometre cihazıyla hangi analizlerin yapıldığını araĢtırınız. 

 

7. SPEKTROFOTOMETRECĠHAZINI 

ÖLÇÜME HAZIRLAMA 
 

7.1. Spektrofotometriyle Analiz Ölçümü 
 

IĢık kaynağı ile prizma arasına yerleĢtirilen renkli maddenin ıĢık spektrumunun bazı 
renklerini absorplanması ve konsantrasyona göre spektrumda zayıf veya kuvvetli bant 
göstermesi özelliğine dayanan miktar tayin yöntemidir.  

 

Analiz edilen örnek üzerine ıĢık demetinin bir kısmını filtreler kullanarak ayıran ve 
gönderen aletler kolorimetre veya fotometre olarak adlandırılırken yarıklar ya da prizmalar 

aracılığı ile bu seçiciliği yapan aletler, spektrofotometre olarak adlandırılır. 
 

 Amacı 
 
Spektrofotometreler, madde renginin yoğunluğunun ölçülmesiyle madde miktarının 

veya konsantrasyonunun bulunmasını sağlamaktır. 
 

 

Resim 7.1: Spektrofotometre cihazı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
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 ÇalıĢma Prensibi 

 
IĢık; insan gözüyle görülebilir dalga boylarındaki , elektromanyetik radyasyon 

enerjisidir.  

 
Dalga boyu, iki dalga piki arasındaki mesafedir ki genellikle nanometre , (nm) bazen 

angström (Ao) ve milimikron (mµ) olarak ifade edilir. 
 
GüneĢ ıĢığı veya bir tungsten lambadan saçılan ıĢık, insan gözünün beyaz olarak 

tanımladığı, farklı dalga boylarındaki ıĢık enerjilerinin bir karıĢımıdır.  
 

 

ġekil 7.1: Tungsten lambadan saçılan ıĢık 

 
Ġnsan gözü, yaklaĢık 380-750 nm arasında dalga boylarına sahip olan ıĢık enerjilerine 

cevap verebilmektedir. 
 
<380 nm dalga boyundaki ıĢık ,← Ultraviyole ,(Mor-ötesi, U.V.) 
380-440 nm dalga boyundaki ıĢık , ← MenekĢe, 
440-500 nm dalga boyundaki ıĢık , ← Mavi, 
500-580 nm dalga boyundaki ıĢık , ← YeĢil, 
580-600 nm dalga boyundaki ıĢık , ← Sarı, 

600-620 nm dalga boyundaki ıĢık ,←  Turuncu, 
620-750 nm dalga boyundaki ıĢık , ← Kırmızı, 
>750 nm dalga boyundaki ıĢık , ← Ġnfraruj (Kırmızı-ötesi, IR) olarak 

tanımlanır. 
 
Bir madde, elektromagnetik dalga spektrumunda 380–750 nm uzunluğundaki görünür 

ıĢınların hepsini geçiriyor veya yansıtıyorsa beyaz görünür; hepsini soğuruyorsa 
(arbsorbluyorsa) siyah görünür.  

 
Görünür spektrumda mavi rengi soğuran bir madde sarı renkli; sarı rengi soğuran bir 

madde mavi renkli görünür. 
 
YeĢil rengi soğuran bir madde kırmızı renkli; kırmızı rengi soğuran bir madde yeĢil 

renkli görünür.  
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ġekil 7.2: Elektromagnetik dalga spektrumundaki görünen dalga boyları 

 
Madde tarafından tutulan, ıĢınların rengi ile maddenin görünür rengini oluĢturan 

ıĢınların rengi, tamamlayıcı renkler olarak adlandırılır.             
 

Ġçerisinde organik moleküller bulunan bir çözeltiden, UV-görünür bölge ıĢınları 
geçerse çözelti bu ıĢınların bir kısmını seçimli olarak soğurur , (absorpsiyon) diğerlerini ise 
çok az soğurur veya olduğu gibi geçirir (transmisyon). 

 
Bir küvet içine konmuĢ renkli bir çözeltiden çıkan ıĢık Ģiddeti (I), çözeltiye giren ıĢık 

Ģiddetinden (Io) daha küçüktür. 
 

 
ġekil 7.3:Renkli çözeltiden çıkan ıĢık miktarı 

 
Çözeltiden çıkan ıĢık Ģiddetinin çözeltiye giren ıĢık Ģiddetine oranı , (I/Io) transmittans 

(T) olarak tanımlanır.  
 
Transmittans, genellikle %Transmittans (%T) olarak ifade edilir. 
 

        I              I 

     T= —       %T= — X 100 
          IO                      IO 
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Transmittansın tersinin logaritması Absorbans (Optik dansite, A) olarak tanımlanır ki 
bu, çözeltinin içinden geçen ıĢığın ne kadarının absorbe edildiğinin (soğurulduğunun) 
ifadesidir. 

 

            1              I 

      A= log — = -log T= -log — 

            T              IO 
 
Bir çözeltide, çözünmüĢ olan maddenin miktarı veya konsantrasyonu ile 

%Transmittans (%T) arasında doğrusal olmayan bir iliĢki olduğu halde, Absorbans (A) 
arasında doğrusal bir iliĢki vardır. 

 

 

Tablo7.1: ÇözünmüĢ maddenin transmittans dağılımı 

 

      
 

 

ġekil 7.4: Ġçinde çözelti bulunan bir küvetten geçen ıĢığın transmittansı 
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Absorbans , (A) yüzde transmittans (%T) ve çözeltideki maddelerin konsantrasyonu 
(c) arasındaki iliĢkiyi Lambert-Beer yasası ifade eder: Ġçinde çözelti bulunan bir küvetten 
geçen ıĢığın transmittansı ,(I/Io) ıĢık yolu veya küvet çapının (l) artmasıyla azalır; ayrıca 

dilüe çözeltinin absorbansı , (A),çözeltinin konsantrasyonu (c) ile doğru orantılıdır.  

absorpsiyon katsayısı (ekstinksiyon katsayısı) olarak gösterildiğinde, Lambert-Beer 
yasasının matematiksel ifadesi Ģu Ģekilde olur: 

 

            IO 

    A=log — = Σ΄ C˙ 1³ 

          I 
 
Lambert-Beer Yasası: Renkli eriyikteki renk Ģiddeti, eriyikteki maddenin 

yoğunluğuyla, ıĢığın geçtiği yol uzunluğuyla doğru orantılıdır. Bu kanun, kantitatif 
analizlerin ve spektrofotometrik ölçüm esaslarının temelini oluĢturur. 

 
Spektrofotometrelerde konsantrasyonu bilinen bir standart çözeltinin absorbladığı ıĢık 

miktarı (absorbans, optik dansite) ile konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin absorpladığı ıĢık 
miktarı karĢılaĢtırılır  

 
Spektrofotometrelerde kullanılacak ıĢık, çözeltinin kuvvetli absorpladığı dalga 

boyunda seçilir. Örneğin; kırmızı renkli sıvı için yeĢil dalga boyunda , ( yeĢil renkli sıvı için 

kırmızı dalga boyunda) mavi renkli sıvı için sarı dalga boyunda (sarı renkli sıvı için mavi 
dalga boyunda) ıĢık seçilir.  

 
Spektrofotometrelerde çözeltideki madde için uygun seçilen dalga boyundaki ıĢığın 

örneğe ve standarda (bilinen konsantrasyondaki çözelti) ait absorbansları veya optik 
dansiteleri (A, OD) karĢılaĢtırılıp matematiksel iĢlemler yapılarak maddenin konsantrasyonu 
bulunur. 

 

 

Resim 7.2: Spektrofotometre 

 
Ġstenirse çeĢitli konsantrasyonlardaki standart çözeltilerin, belirli uygun bir dalga 

boyunda ıĢık için absorbans değerleri bir köre (absorbansı sıfır kabul edilen) karĢı ayrı 

ölçülüp bir grafik kağıdına konsantrasyonlara karĢı iĢaretlenerek standart grafiği çizilir. 
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7.2.Biyokimyasal Reaksiyonların Ölçüm Tipleri 
 

7.2.1. Son Nokta Ölçüm / End Point 
 
Fotometrik okumanın, reaksiyon tamamlandıktan sonra yapılması iĢlemine denir. 

Reaksiyon karıĢımı, belirli bir süre ve belirli sıcaklıkta inkübe edilir. Reaksiyon tamamlanıp 

ürünlerin oluĢumu ve renk tamamlandıktan sonra okuma iĢlemine geçilir. Bunun için de kör, 
numune ve standart olmak üzere üç tüp hazırlanılır. 

 
 Kör: Ġçinde, aradığımız madde dıĢındaki maddelerin bulunabileceği cihazın 

sıfır ayarının yapılmasında kullanılan çözeltidir. 
 Distile su körü: En çok kullanılandır. Okuma küvetine distile su konularak 

hazırlanır. 

 Reaktif körü: Deneyde kullanılan reaktifle hazırlanır. Deneyde birden fazla 
reaktif varsa birden fazla reaktif körüde olabilir. 

 Numune körü: Numunede, fotometrik okuma sırasında inferansa sebep 
olabilecek madde varsa deneyde kullanılacak reaktif/numune oranına uygun 
olacak Ģekilde numune,distile su veya serum fizyolojikle karıĢtırılıp kör olarak 
kullanılır. Reaktif sayısının birden fazla olduğu bazı deneylerde bu rektiflerden 
renk oluĢturanı hariç, diğerleri bu amaçla kullanılabilir. 

 Standart: Aranan maddenin bilinen konsantrasyondaki çözeltisidir.Birden fazla 

standart kullanılabilir.Özellikle lineer olmayan reaksiyonlarda birden fazla 
standart kullanılarak konsantrasyon-optik dansite grafiği çizilmeli ve sonuçlar 
bu grafikten değerlendirilmelidir. 

 Numune: Ġçindeki madde miktarını tayin etmek istediğimiz çözeltidir. ÇalıĢma 
sonunda; cihaz körle sıfırlanır, numune ve standardın optik dansiteleri okunur. 
Beer kanunu gereği standart için; 

 

Cst

Cstba
Ast

..
 olur. Buradan a.b=Ast   olur.(St:standart) 

 
Ast: Standardın absorbansı 
Cst: Standardın konsantrasyonu 
 

Numune için AN=a.b.CN ise AN
CN

ba


.
 

 
AN: Numunenin absorbansı 

CN: Numunenin konsantrasyonu 
 
a ve b değerleri sabit ve her 2 denklemde birbirine eĢit olduğundan  
 

CN

AN

Cst

Ast
 olur. Buradan, numune konsantrasyonu  
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Ast

CstAN
CN

*
 eĢitliğinden kolayca bulunmuĢ olur. 

 
Örnek: AN=0,45,Ast=1.5 ve CST=100mg/dl olsun. Bu durumda numunenin 

konsantrasyonu: 
 

Ast

CstAN
CN

*
 = dlmg /30

5,1

100*45,0
 olur. 

 

7.2.2. Ġki nokta / Di Point Ölçüm 
 

Reaksiyon ortamında, aranan maddenin dıĢındaki absorban(kromajen) maddelerin 
interferansının giderilmesi amacıyla asıl ölçüm yapılacak dalga boyundan baĢka, diğer 
kromojenlerin absorbansına uygun bir dalga boyunda daha ölçüm yapılır. Bu ölçüm değeri, 
asıl ölçümden çıkarılarak inferans giderilmiĢ olur. Buna bikromatik okuma denir. Bu 
okuma, tek bir reaksiyon ortamın da gerçekleĢtirilen numune körü uygulamasına benzetilir. 

 

7.2.3. Kinetik Ölçüm 
 

Birim zamandaki absorbans değiĢimi ölçülür. Genellikle enzimlerin katalitik 

aktivitelerinin tayininde kullanılan bu yöntemde hesaplama için standart solüsyondan ziyade 
deney ortamındaki kromojen maddenin molar absorbtivite kat sayısının bilnmesi gerekir. 
Analiz tüpüne reaktif ve numune konup belirtilen sıcaklıkta inkübasyona bırakılır. Deney 
metodunda bir süre sonra ilk absorbans değerleri okunur. Daha sonra birer dakika aralıklarla 
2,3 defa daha absorbans değerleri okunur ve arkasından her 2 okumanın farkı alınır. Buna 
ΔA denir. Daha sonra bu dakikalık absorbans değiĢimi (ΔA/dakika) bulunmuĢ olur.  

 

Örnek: Birer dakika ara ile A1=0.110, A2=0.220, A3=0.340 ve A4=0.450 Ģeklinde dört 
absorbans değeri okunduğunu farzedin. Böylece ilk okuma ile son okuma arasında üç dakika 
geçmiĢ olur. Buna göre ΔA/dakika Ģu Ģekilde hesaplanır. 

 
ΔA1=A2-A1=0.11    ΔA2=A3.A2=0.12    ΔA3=A4-A3=0.11 olur. 
 

                      ΔA1+ ΔA2+ ΔA3              0.11+ 0.12+0.11 
ΔA/dakika= ———————— =  ———————— = 0.115 olur. 

3 3 
 
Deneyde, ölçülen maddenin miktarı reaksiyon sonunda gittikçe artıyorsa artan 

absorbans değerleri bulunur; azalıyorsa azalan absorbans değerleri bulunur. Bu durumda 

ΔA/dak değerleri negatif çıkar. O zaman ya ΔA/dk değerlerinin iĢareti dikkate alınmadan 
mutlak değerleri alınır veya faktör de negatif olarak alınır.Böylece, pozitif sonuçlar elde 
edilmiĢ olunur. 

 

Sonuçların hesaplanması: Beer kanunundan, AN=a.b.CN‘dir.(N:Numune) a ve b 
bilindiğinden AN cihazla ölçüldüğünden CN=AN/a.b formülü elde edilir. Burada 
AN,ΔA/dk.dır. Bu oran bir faktörle çarpıldıktan sonra numune konsantrasyonu bulunmuĢ 
olur. 
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7.3. Nefelometri Cihazı 
 
Bir çözeltinin bulanıklık derecesini bulanık ortama 90o‘lik açı ile gelen ıĢığın 

difraksiyonunu ölçme suretiyle, bulanıklığı oluĢturan maddenin konsantrasyonunu tayin 
yöntemidir 

 

 

Resim 7.6: Nefelometri cihazı 

 
 Amacı 

 

Bulanıklığın ölçümü esasına dayanan yöntemdir. Nefelometride, çözeltideki 
partiküllerce geliĢ eksenine göre 90° açıyla yerleĢtirilmiĢ olan fotosele doğru saptırılan 
ıĢınlar ölçülür. ÇeĢitli açılarda saçılan ıĢınları ölçen farklı tip nefelometreler vardır. 

  

 ÇalıĢma Prensibi 

 
Türbidimetre cihazı gibi bulanıklığın ölçümü yapılır. Türbidimetriden farkı ortamdaki 

partiküllerce, geliĢ eksenine göre 90°açıyla yerleĢtirilmiĢ olan fotosele doğru saptırılan 
ıĢınları ölçmektir. Partikül sayısı arttıkça %T nefelometri artar. Kullanılan dalga boyuna 
bağımlılığı yüksektir; çünkü dalga boyu küçüldükçe ıĢınların saçılma derecesi de artar. 
Partikül büyüklüğündeki değiĢkenler daha fazla etkili olur. 

 
 Özellikleri 

 

 Ayni anda 24 farklı test çalısma özelligine sahiptir. 

 Saatte toplam 180 test çalısma hızına sahiptir. 

 Opsiyonel olarak kullanılan, dokunmatik ekran özelliği vardır 

 Numunenin bulanık veya partikül içeriginin sonucu etkilememesi 
için kullanılan Rate Nefelometri Ölçüm Prensibi vardır. 

 Ayni anda toplam 72»farkli hasta ve devamlı örnek yükleyebilir 
fonksiyona sahiptir. 

 Barkod bilgileri vasıtasıyla tek nokta kalibrasyon yeterlliği vardır. 

 50 adet uyumlu farklı firma kiti adaptasyon imkana > Otomatik 
olarak l\l dilüsyondan l\9999 dilüsyona kadar çalıĢabilme özelliğine 
sahiptir. 
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7.4. Florometri Cihazı 
 
Bir maddenin bir çözeltide çok küçük konsantrasyonlarda bile UV etkisi altında 

kuvvetli flüoresans verme özelliklerine dayanan miktar tayin yöntemidir.  
 
 Amacı 

 

Fluorometride, fluorometre denilen cihazlarla madde konsantrasyonu, fluoresans 
ıĢımanın ölçümü ile tayin edilir. 

 
 ÇalıĢma Prensibi 

 
Bazı bileĢikler, ıĢık (enerji) absorbe ettiklerinde uyarılırlar; elektronları düĢük enerji 

seviyesinden yüksek enerji seviyesine çıkarlar. Sonra bu elektronlar eski enerji seviyelerine 
veya onun biraz üstündeki bir seviyeye dönerler ve dıĢarıya ilk aldıkları enerjiye eĢit veya 

biraz daha az enerjiyi ıĢık tarzında salarlar. Uyarılma (eksitasyon) ortadan kalkınca ıĢımanın 
10-10-10-6 s sürmesi ‗fluoresans’, 10-6-102 s sürmesi ‗fosforesans’ olarak tanımlanır. 

 
 Özellikleri 

 
Kolorimetrik metodlara göre 1000 kata varan hassasiyete sahiptir. pH ve ısı 

değiĢimlerine son derece hassastır. Ortamda baĢka floresan maddelerin varlığı veya uyarılma 

sonucu yeni reaksiyonlar oluĢma ihtimali dezavantajlarıdır.  
 

 

Resim 7.7: Florometri cihazı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.  Önlük ve eldiven giyiniz. 

 Spektrofotometre cihazını çalıĢtırınız  

 Dalga boyunu ayarlayınız. 
 Okunacak analizin özelliğine göre dalga 

boyunu ayarlayınız. 

 Spektrofotometre tüplerinin kirli olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Madde renginin yoğunluğunun ölçülmesiyle madde miktarının veya 

konsantrasyonunun bulunmasını sağlayan cihaza, ………………………….. denir. 

2. Çözeltiden çıkan ıĢık Ģiddetinin çözeltiye giren ıĢık Ģiddetine oranı, (I/Io)………… 

…………olarak tanımlanır. 

3. Ġnsan gözü, yaklaĢık ………………..nm arasında dalga boylarına sahip olan ıĢık 

enerjilerine cevap verebilmektedir. 

4. Spektrofotometrelerde kullanılacak ıĢık, çözeltinin kuvvetli …………………dalga 

boyunda seçilir. 

5. Bir çözeltinin bulanıklık derecesini bulanık ortama 90o‘lik açı ile gelen ıĢığın 

difraksiyonunu ölçme suretiyle, bulanıklığı oluĢturan maddenin 

konsantrasyonu…….…………………cihazı ile yapılır. 

 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi tıbbi biyokimyada yapılan analizlerden değildir? 

A) Kan 
B) Ġdrar 
C) Vücut sıvısı 
D) Bakteri 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi numune alınmadan önceki durumlara bağlı hatalardandır? 

A) Kirli malzeme kullanmak 

B) b-Testlerin seçiminde hata 
C) Karnı aç iken kan almak 
D) BekletilmiĢ numunenin laboratuvara gönderilmesi 

 
3. Sedimantasyon analizi için hangi tüp kullanılır? 

A) Mavi kapaklı tüp 
B) Mor kapaklı tüp 
C) Siyah kapaklı tüp 

D) YeĢil kapaklı tüp 
 
4. Proteinleri uzaklaĢtırmak için hangi kimyasal madde kullanılır? 

A) Triklorik asetik asit 
B) Perklorik asit 
C) Sodyum sülfat 
D) Hepsi 

 
5. Deney tüpleri ve cam malzemelerden çıkartılmayan protein ya da lipid atıklarını 

temizlemek için hangi solüsyon kullanılır? 
A) Bikromat solüsyonu 
B) %3‘lük lizol eriyiği 
C) Sülfirik asit 
D) Asetik asit 

 
6. Serum veya plazma kullanılarak yapılacak biyokimyasal analizlerde, materyaller oda 

ısısında en fazla ne kadar süre bekletilir? 
A) 8 saat 
B) 1 saat 
C) 12 saat 
D) 4 saat 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi bir kantitatif analiz metodudur? 
A) Ġdrarda Ģeker aramak 
B) Ġdrarda protein aramak 
C) Ġdrarda bilirubin aramak 

D) Kanda üre miktarını ölçmek 
 
8. AĢağıdakilerden hangisi renk Ģiddetini ölçmeye yarayan cihazdır? 

A) Spektrofotometre 
B) Türbidimetre 
C) Kolorimetre 
D) Dansitometre 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
9. Kan alırken kola …………………. bağlanır. 

 
10. Antijen- antikor reaksiyonu temeline dayanarak yapılan ölçüm metodu……………  

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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 CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 biyokimya 

2 biyokimya uzmanı 

3 reaktif ve kimyasal 

4 kullanım 

5 
Ġstem kâğıtlarının doğru 

doldurulmaması 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 antekubital fossada- vena 

2 pediatrik tüpler 

3 hematomlu - maslektomili 

4 %70’lik izopropanolle 

5 vacutainer - antikoagulan 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 tam kan 

2 serum 

3 kan 

4 eĢit-simetrik 

5 süzgeç kağıdı 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 mekanik temizlik 

2 non-metal 

3 100-150°C 

4 eĢit-simetrik 

5 bikromat 

6 takometre 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 denatüre 

2 tam kan 

3 soğuk zincir(+4°C) 

4 polietilen-polipropilen 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 kantitatif analiz 

2 kolorimetri-kolorimetre 

3 türbidimetrik metod 

4 spektrofotometrik 

5 gravimetrik 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 spektrofotometre 

2 transmittans(T) 

3 380-750 

4 absorbladığı 

5 nefelometri 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 turnike 

5 D 

6 A 

7 D 

8 D 

9 C 

10 enzimatik metot 
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