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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Laboratuvar Hizmetleri 

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvarı / Tarım Laboratuvar Teknisyeni  

MODÜLÜN ADI  Gaita Analizleri 

MODÜLÜN TANIMI  
Gaitanın fiziksel ve kimyasal analizleri hakkında bilgi ve 

becerileri içeren öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Gaita analizleri yapmak    

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun laboratuvar ortamı sağlandığında; tekniğine uygun 

olarak gaitada gizli kan ve sterkobilinojen tayini 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Gaitada gizli kan tayini yapabileceksiniz. 

2. Gaitada sterkobilinojen tayini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Biyokimya laboratuvarı  

Donanım: Mikroskop, pens, dışkı örneği, mezür, beher, 

huni, pH kâğıdı, lam, lamel, pipet / otomatik pipet, deney 

tüpü, terazi, cam baget, damlalık, kâğıt slayt, reaktifler, 

bilgisayar, glasiyel asetik asit, hidrojen peroksit, benzidin, 

Ehrlich reaktifi,  petrol eteri %95’lik etil alkol vb.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Dışkıda düzenli olarak gizli kan aranması ve bulunması, tanı açısından büyük önem 

taşır. Dışkıda gizli kan bulunması insan ve hayvanların sindirim sisteminin kötü huylu 

tümörlerinin erken dönemde saptanmasında yararlı olabilir. Malum hastalıklar, hayvan 

yetiştiriciliğinde de önemlidir. 

 

Siz bu modülde kazandığınız yeterlikle; gaitada gizli kan tayini ve gaitada 

sterkobilinojen tayini yapma teknik ve becerilerini kazanacaksınız. Elde edeceğiniz sonuçlar 

tedavi ve tanıda size büyük katkı sağlayacaktır. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle gaitada gizli kan analizi yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Veteriner biyokimya laboratuvarına giderek gaita analizlerinin klinik 

önemi ve gaitada gizli kan yöntemleri hakkında bilgi edininiz. 

 Laboratuvarda gaitada gizli kan analizleri yapılırken inceleyiniz. 

 

1. GAİTADA GİZLİ KAN TAYİNİ 
 

Dışkı, bazı canlıların sindirim artıklarından oluşan ve anüs yoluyla vücuttan atılan atık 

maddedir. Dışkı örneğinin hastalıkların tanısında önemi büyüktür. Dışkıların doğadaki 

işlevleri de çok önemlidir. 

Sindirim olaylarında, gün boyunca yenilen besinler ağızdan başlayan zorlu bir 

yolculuk yapar. Sindirim sistemindeki bu yolculuk sırasında vücut gereken besinleri alır ve 

geriye artıklar kalır. Artıkların dışarı atılmasıyla yolculuk son bulur. Bu olaylar pek çok 

canlıda benzer biçimde gerçekleşir.  

Gaita muayenesi, sindirim olaylarının normal seyrinin ve bozukluklarının gerçek bir 

incelenmesidir. Gaitada gizli kan tayininde amaç; gaitada bulunan ancak genelde gözle 

görülemeyen kanı tespit etmektir. Çeşitli yöntemlerle gaitada gizli kan tayini yapılır. 

 

Resim 1.1: İnsanlarda sindirim sistemi organları 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan
http://tr.wikipedia.org/wiki/An%C3%BCs
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sindirim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Besin
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Resim 1.2: Bazı hayvanlarda sindirim sistemi organları 

 

1.1. Gaita Analizlerinin Klinik Önemi 
 

Normal dışkıda kan bulunması, etin, et türevlerinin ve demir preparatının alınmamış 

olması durumunda önemlidir. Bunlar yalancı pozitif sonuç çıkmasına neden olur. 

 

Gaitada gizli kan tayini, mide ve bağırsağın özellikle ülser ve kanserlerinde önemlidir 

ve erken bir belirti verir. Dışkıda kan, kolon kanseri, rektum kanseri, dizanteri, kolitis 

ülseroza ve mide ülseri vb. ağır hastalıklarda görüldüğü gibi bazı iltihaplanmalarda da 

görülür. Ayrıca, hemoroit (basur) vakalarında da kan gelebilir. Dışkının üzerinde açık renkli 

kan, bir çizgi şeklinde ya da dar bir alanda bulunursa o zaman hemoroidal kanama olduğu 

düşünülür. 

 

Dışkı muayenesi amacıyla alınacak dışkı örneği at, sığır, koyun ve keçi gibi 

hayvanlardan 10-30 (20) g; kedi, köpek, tavşan ve kanatlı gibi hayvanlardan 5 g civarında 

alınmalıdır. Birkaç hayvandan oluşan sürülerde hepsinden, sayısı 100’e kadar olanların 10 

tanesinden, 100’den fazla olanların %5’inden ve değişik yaş gruplarından dışkı 

toplanmalıdır. Dışkı örneği ya direkt rektumdan ya da dışkılama esnasında toprağa 

değmeden alınmalıdır. Yerdeki dışkı toprak üzerindeki canlılarla kontamine olabilir. Dışkı, 

yerden alınmak zorunda kalınırsa toprak ile temas etmemiş kısımlarından alınmalıdır. Alınan 

dışkı örnekleri su geçirmez, ağzı kapanabilen cam, plastik gibi küçük kaplara konulur. 

Kaplar üzerine hayvan ve hayvan sahibine ait bilgiler yazılır. 

 

Gaitanın fiziksel ve kimyasal analizleri, gaitanın genel özelliklerini ortaya koyar.  

 



 

 5 

1.2. Gaitanın Fiziksel Özellikleri 
 

Gaita, su ve katı maddelerden meydana gelir. Sağlıklı insanlarda normalde günde, bir 

veya iki kez defakasyon (dışkılama) olur. İklim değişiklikleri ve bazı psikolojik nedenler, 

defakasyonun birkaç gün yapılmasını engelleyebilir ve konstibasyon (kabızlık) gelişebilir. 

 

Gaitanın fiziksel incelemeleri esnasında gaita içinde ve yüzeyinde görülen solucan 

(ascaris lumbricoides), kıl kurdu (enterobius vermicularis) ve şerit (taenia saginata) gibi 

büyük parazitler rapor edilmelidir.  

 

 Gaitanın miktarı  
 

İnsanda günlük gaita miktarı ortalama 120-150 g kadardır. Hayvanlarda miktar, türüne 

göre değişir. Etçil beslenenlerde azalır, otçul beslenenlerde artar. Bağırsaklarda emilmenin 

bozulması da gaita miktarını artırır. Bazı hastalıklarda da miktar artar. 

 

Kimyasal ve mikroskobik analiz için ceviz büyüklüğündeki gaita örneği yeterlidir. 

 

Normal gaitanın; %75’i su, %25’i katı madde, %10’u besin artıkları, %8’i bakteriler, 

%7’si ise tuz, sterkobilin ve mukustur. 

 

 Gaitanın rengi  
 

Normalde gaita kahverengi-esmer renktedir. Kırmızı kan hücreleri ve kemik iliği 

parçalandığı zaman bilirubin adı verilen pigment oluşur; safra kanalıyla bağırsaklara gelen 

bilirübinin kalın bağırsaklarda, redüksiyon (indirgeme) yapan bakteriler tarafından 

sterkobilin hâline çevrilmesiyle meydana gelir. İnsanlarda, süt çocuklarında redüksiyon 

yapan bakterilerin yokluğundan dolayı gaita, bilirübinin altın sarısı rengini alır.  

 

Gaitanın rengi, alınan gıdalara bağlı olarak değişir; otçul beslenende daha açık, çok 

etçil beslenende daha koyu renklidir. Günlük verilen besine ve kullanılan ilaçlara bağlı 

olarak gaitada renk değişikliği gözlenir. 

 

Çeşitli sebeplerle gaitanın rengi değişiklik gösterir; 

 

 Demirden ve bizmuttan zengin ilaç verildiğinde siyah renktedir. 

 Melana (gaitada kan görülmesi) sonucunda gaita parlak siyah 

renktedir. 

 Antibiyotik verildiğinde gaita gümüş yeşili rengindedir. 

 Tıkanma veya hepatosellüler sarılıklarda gümüş beyazı 

görünümündedir. 

 Mide kanamalarında katran karası rengindedir.  

 Bağırsak harabiyetlerinde kan kırmızı rengindedir.  

 Safra kanalının tam tıkanmalarında dışkı tamamen renksizdir.  
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 Çok yağ ve yağ asitlerinin bulunması hâlinde alüminyum boyası 

rengindedir (Spru ve coeliac hastalığı yağ asitlerinden 

kaynaklanır.).  

 Nötr yağlardan kaynağını alan pankreasın kistik fibrozunda, gaita 

tereyağı görünümündedir. 

 Süt rejimindeki yavrularda dışkı, yumuşak yarı-sıvı, açık kanarya 

sarısı renktedir fakat daha büyüklerde yetişkinlerinkinin 

görünümündedir. 

 

Resim 1.3: At dışkısı 

 Gaitanın kıvamı  
 

Gaitanın kıvamı sıvı, yarı sıvı, yarı katı, katı olabilir. Normalde şekilli fakat yumuşak 

olan gaitanın, şekilli ya da şekilsiz oluşu kıvamı ile ilgilidir. İlk şekiller bağırsaktan geçişin 

çabuklaşmasına (şekilsiz), son şekil geçişin ağırlaşmasına (şekilli) işaret eder. 

 

Normal dışkı genellikle yuvarlak silindir şeklindedir. Anal kanal lezyonları, kolon 

karsinomu veya spastik kolon bulunan hastalarda kalem veya şerit şeklinde yassı ve kesik 

kesik gelen dışkı görülebilir. Hangi nedenden ileri gelirse gelsin ishallerde dışkı şekilsiz ve 

akıcıdır. Kıvamı hastalıklara göre kolayca değişir. 

 

 Kabızlıkta serttir.  

 Maymun ve köpeklerdeki basilli dizanteride dışkı su gibidir.  

 İshallerde yumuşak ve suludur. 

 Ülseratif kolit ve apselerin bağırsak kanalı içine açılmasında 

cerahat görülür.  
 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Hestem%C3%B8j.jpg&filetimestamp=20050715093044
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Hestem%C3%B8j.jpg&filetimestamp=20050715093044
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Resim 1.4: Sıvı sığır dışkısı 

 Gaitada mukus  
 

Mukus beyaz veya sarı renkte jöle kıvamındadır ve büyük bağırsağın mukus zarı 

tarafından üretilir. Aslında kalın bağırsakta bulunma amacı bağırsağı korumak ve geçişin 

yumuşak olmasını sağlamaktır. Bağırsaklarınızda ülser varsa bu da mukus üretimine sebep 

olur ve gaita içinde iplik, topakçık, şeritçik ve silindir şeklinde görülebilir.  

 

 Kolonun akut iltihaplarında ve neoplazmalarında kan ve mukus 

beraber bulunur.  

 Antibiyotik verildiğinde berrak mukus görülür. 

 Basilli dizanteri hastalığında, gaita içinde kan ve bol miktarda 

mukus bulunur. Mukus mat ve donuktur.  

 Amipli dizanteride de dışkı mukuslu ve kanlıdır. Mukus parlak ve 

berraktır. 

 Spastik kolonda ve kolitte aşırı miktarda mukus gözlenir.  
 

 Gaitanın kokusu  
 

Normal gaitanın kokusu; içindeki kimyevi maddelerden ve sindirim sırasında bağırsak 

bakterilerinin triptofan ve trozin aminoasitlerine etkisiyle ortaya çıkan indol ve türevlerinin 

verdiği özel kokulu ya da hidrojen sülfür (H2S) kokulu (kötü) olabilir.  

 

Asiditesi yüksek dışkıda, keskin bir ekşime kokusu hissedilir.  

 

Kolerada, süt çocuklarında ve antibiyotik alımında gaitada koku olmaz. 

 

 Gaitanın reaksiyonu  
 

Gaita reaksiyonu, hayvan türüne göre değişir. İnsanlarda pH 6,9-7,2 arasındadır. 

Proteinden zengin gıda alındığında reaksiyonu alkali, karbonhidrattan zengin gıda 

alındığında reaksiyonu asit olur.  
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Dışkı distile su ile çalkalanıp karıştırılır, ıslatılmış turnusol kâğıdına sürülürse asit ya 

da alkaliliği gösterir. 

 

1.3. Gaitada Gizli Kan Tayin Metotları 
 

Gaitanın fiziksel analizini takiben gizli kan analizi yapılır. Gaitanın kimyasal 

analizinde bakılan parametreler; gizli kan, sterkobilinojen ve sterkobilin analizidir.  

 

Gaitada gizli kan analizi; benzidin metodu, o-toluidin metodu ve slayt testi ile yapılır.  

 

1.3.1. Benzidin Metoduyla Gaitada Gizli Kan Tayini 
 

Gaitada gizli kan tayininde daha çok benzidin metodu kullanılır. 

 

1.1.3.1.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Gaita örneği 

 Distile su 

 Baget 

 Pipet 

 Süzgeç kâğıdı 

 Tüp  
 

1.3.1.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler 
 

 Benzidin reaktifi; toz benzidinden bir bıçak ucu kadar alınıp tüp içine 

konur. Üzerine glacial asetik asit ilave edilerek doymuş hâle getirilir.  

 Glacial asetik asit (CH3COOH)  

 %3’lük Hidrojen peroksit (H2O2)  
 

1.3.1.3. Yapılışı   
 

 Bir deney tüpüne fındık büyüklüğünde gaita konur.  

 Gaitanın üzerine 15 ml distile su ilave edilir.  

 Bir bagetle ezilir.  

 Süzgeç kâğıdından bir başka tüpe süzülür.  

 Süzüntüden bir tüpe 3 ml alınır.  

 Üzerine 8 damla glacial asetik asit konur ve karıştırılır.  

 Karışım üzerine 8 damla %3’lük H2O2 damlatılır.  

 Tüpün kenarından benzidin reaktifi sızdırılarak karışım üzerine 

tabakalandırılır.  

 2 dakika beklenir.  

 Benzidin reaktifiyle diğer tabaka arasında yeşil bir halkanın oluşması 

gaitada kanın müspet olduğunu gösterir.  
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1.3.2. O-Toluidin Metodu ile Gaitada Gizli Kan Analizi  
 

1.3.2.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Gaita örneği 

 Distile su 

 Baget 

 Bek 

 Süzgeç kâğıdı 
 

1.3.2.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler 
 

 O-Toluidin stok reaktifi; 4 g O-Toluidin alkolde eritilir ve alkolle 100 

ml’ye tamamlanır.  

 O-Toluidin çalışma reaktifi; 2 ml O-Toluidin stok reaktifi, 2 ml glacial 

asetik asit ve 2 ml distile su karıştırılarak hazırlanır.  

 %20’lik Hidrojen peroksit (H2O2)  
 

1.3.2.3. Yapılışı   
 

 Bir deney tüpüne mercimek büyüklüğünde gaita konur.  

 Üzerine 5 ml distile su ilave edilir ve kaynatılır.  

 İkinci bir deney tüpüne 4 damla O-Toluidin reaktifi, bir damla %20’lik 

H2O2 konur ve karıştırılır.  

 Birinci tüpteki gaita süspansiyonundan (karıştırıldıktan sonra) 1 damla 

ikinci tüp içine konur.  

 Yeşil mavi renk, gizli kanın müspet olduğunu gösterir.  
 

1.3.3. Slayt Testiyle Gaitada Gizli Kan Analizi  
 

Günümüzde, laboratuvarlarda gaitada gizli kan analizi için slayt yöntemleri 

kullanılmaktadır. Test için hazırlanmış kâğıt slaytlar üzerine kan ile reaksiyon verecek 

reaktifler emdirilir.  

 

Guaiac aplike edilmiş slayt üzerine analizi yapılacak gaita yayılır. Gaita içinde 

olabilecek gizli kanın hemoglobin kısmı guaiac ile reaksiyona girmesi sağlanır. Bu reaksiyon 

üzerine %6’lık H2O2 reaktifi damlatılırsa gizli kanın miktarına göre mavi-yeşil renk oluşur.  

 

1.3.3.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Gaita örneği 

 Kâğıt slayt 
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1.3.3.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler  
 

  %6’lık H2O2  
 

1.3.3.3. Yapılışı 
 

 Slayt kapağı üzerine hastanın adı soyadı, protokol numarası yazılır, 

kapak açılır.  

 Gaitadan slayt çubuğu ile bir parça alınır.  

 A ve B kutularına ince bir şekilde yayılır ve kapak kapatılır.  

 Slaytın arka yüzü çevrilir, kapağı açılır.  

 Boyalı noktaların üzerine birer damla %6’lık H2O2 reaktifinden 

damlatılır.  

 Kapak kapatılarak 1-2 dakika bekletilir.  

 Boyalı nokta mavi renk almışsa test müspet, mavi renk oluşmamış ise 

menfi olarak değerlendirilir.  
 

 

Resim 1.4: Gaitada gizli kan testinin değerlendirmesi 

 



 

 11 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Gaitada gizli kan analizi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel güvenlik önlemleri alınız. 

 Forma, eldiven ve maske vb. 

giysilerle kişisel güvenlik önlemlerini 

almayı unutmayınız  

 Gelen örneğin inceleme için yeterli 

olup olmadığını kontrol ediniz  

 Gaita örneğini, bekletmeden yarım 

saat içinde inceleyiniz.  

 Analiz için gerekli araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 Kullanılacak tüm araç gereçleri pratik 

kullanabileceğiniz şekilde alana 

yerleştiriniz. 

 Behere bir miktar gaita koyunuz.  Fındık büyüklüğünde gaita alınız. 

 Gaitayı temiz bir baget yardımıyla 

koyunuz.  

 Üzerine distile su ilave ederek 

süspansiyon hâline getiriniz. 

 Üzerine 15 ml kadar distile su ilave 

ediniz. 

 Bir baget yardımıyla iyice ezilmesini 

sağlayınız. 

 Süspansiyonu filtre kâğıdından 

süzünüz. 
 Süzerken huni kullanınız. 

 Deney tüpüne 3 ml süzüntüden 

koyunuz. 

 Süzüntünün berrak olmasına dikkat 

ediniz. 

 Üzerine 8 damla glasiyel asetik asit 

damlatılarak karıştırınız. 
 Damlaları dikkatli koyunuz. 

 Karışıma 8 damla %3’lük hidrojen 

peroksit ilave ederek çalkalayınız. 

 Çalkalama işlemini dikkatli bir 

şekilde yapınız. 

 Tüpü eğerek alkolik benzidin 

çözeltisini ilave ediniz. 

 Tüpü eğerek kenardan akıtmak 

suretiyle ve tabaka oluşturacak şekilde 

alkolik benzidin çözeltisini ilave 

ediniz. 

 2 dakika bekletiniz. 
 Süreye uyunuz. 

 İki sıvı tabakası arasında yeşilimsi 

halka oluşumunu gözlemleyiniz. 

 Sonucu rapor ediniz ve kayıt altına 

alınız. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi,  dışkı muayenesi amacıyla at, sığır, koyun ve keçi gibi 

hayvanlardan alınan dışkı örneği miktarıdır?  

A) 10-30 g  

B) 25-50 g  

C) 50-100 g  

D) 120-150 g  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, insanlarda normal gaitanın reaksiyonudur?  

A) pH → 4,2-5,2  

B) pH → 5,9-6,3  

C) pH → 6,9-7,2                 

D) pH → 7,5-8,1          

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, gaitada gizli kan sonucunun yalancı pozitif görülmesinin 

sebebidir? 

A) Kolon kanseri  

B) Etle besleme ve demir preparatı verilmesi 

C) İltihaplanmalar  

D) Hemoroit  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, gaitanın safra kanalının tam tıkanmalarında aldığı renktir?  

A) Kırmızı renktedir. 

B) Yeşil renktedir. 

C) Katran karası rengindedir.                         

D) Dışkı tamamen renksizdir.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle gaitada sterkobilinojen tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Laboratuvara giderek gaitada sterkobilinojenin önemi ve tayin yöntemleri 

hakkında bilgi edininiz. 

 Gaitada sterkobilinojen tayini yapılırken gözlemleyiniz. 

 

2. GAİTADA STERKOBİLİNOJEN TAYİNİ 
 

Ömrünü 120 günde tamamlayan eritrositlerin, herhangi bir sebeple parçalanması 

sonucu serbest hâle geçen hemoglobin; karaciğer, dalak ve kemik iliğinde yıkıma uğrayarak 

hem ve globine ayrılır. Hemoglobinin parçalanması ile hem kısmından demir ayrılır, önce 

biliverdin adı verilen safra pigmenti, sonra da bilirubin meydana gelir. 

 

Bilirubinin yaklaşık %80’i eritrositlerin hem grubundan %20’si ise hem grubuna sahip 

diğer proteinlerin yıkılmasından oluşur. 

 

Oluşan bilirubin, kanda albümin ve alfa-globülin ile karaciğere taşınır. Burada 

albüminden ayrılarak glukoronik asit ile esterleştirilerek safra kanalları aracılığıyla 

bağırsaklara taşınır. 

 

Albümine bağlı bilirubine indirekt bilirubin denir. Bu bilirubin suda çözünmez. 

Kanda artması hâlinde suda çözünmediğinden idrara çıkmaz. 

 

Glukoronik aside bağlı bilirubine direkt bilirubin denir. Direkt bilirubin suda 

çözündüğünden kanda artması hâlinde idrara çıkar. 

 

Bilirubin, bağırsakta glukoronik asitten ayrılarak bakteriler tarafından ürobilinojene 

ve sterkobilinojene çevrilir. 

 

Sterkobilinojenin bir kısmı dışkı ile atılır. Ürobilinojen ise geri emilerek karaciğere 

gelir ve tekrar bilirubine çevrilerek safra ile bağırsağa atılır; buna enterohepatik dolaşım 

denir. Kanda kalan az bir kısım ürobilinojen ise idrar ile atılır. 

 

Ürobilinojen ve sterkobilinojen, daha da indirgenerek renkli ürobilin ve sterkobiline 

dönüşür. Gaita ve idrarın rengi bu maddelerden kaynaklanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Gaitada Sterkobilinojen Tayininin Önemi 
 

Gaitada sterkobilinojen; safranın duodenuma ulaşmasını engelleyen obstrüksiyonların 

(çeşitli nedenlerle oluşan tıkanmaların) değerlendirilmesinde ve özellikle de bilier atrezi 

(karaciğer içindeki ve dışındaki safra kanallarındaki gelişim bozukluğu nedeniyle ortaya 

çıkan safra yolu tıkanıklığı) olasılığının araştırılmasında kullanılır.  

 

Tıkanma sonucu oluşan, tıkanma sarılıklarında ve hepatosellüler sarılıkta bilirübin 

karaciğerden bağırsaklara akıtılamaz, bağırsaklarda ürobilinojen oluşmaz ve kalın 

bağırsaklara geçip sterkobilinojene de dönüşmez. Dolayısıyla gaitada sterkobilinojen 

bulunmaz. Bu nedenle gaita, gri renkte veya camcı macunu görünümünde olur.  

 

Gaitada sterkobilinojenin bulunması normal, bulunmaması hastalık belirtisidir. 

 

2.2. Gaitada Sterkobilinojen Tayini 
 

Gaitada sterkobilinojen tayini Ehrlich metodu ile yapılır. 

 

2.2.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Gaita örneği 

 Tüp  

 Baget 

 Pipet 

 Beher 
 

2.2.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler 
 

 Ehrlich reaktifi; 0,7 g P-dimetilamino benzaldehit tartılıp distile su ile 

100 ml’ye tamamlanır. Ayrı bir kaba konarak üzerine 150 ml konsantre 

HCL asit ilave edilir ve karıştırılır. Karışım renkli şişelerde saklanır.  

 Lugol reaktifi  

 %1,5 HCL reaktifi  

 Etil alkol  

 %10’luk sodyum karbonat   
 

2.2.3. Yapılışı   
 

Gaitada sterkobilinojen tayini iki farklı şekilde yapılabilir: 

 

 Yapılışı (1) 

 Behere mercimek büyüklüğünde gaita konur. 

 Üzerine birkaç ml %10’luk sodyum karbonat ilave edip ezerek 

emülsiyon hâline getirilir. 
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 Karışıma 10 ml petrol eteri ekleyip çalkalayarak ekstraksiyon 

(Bileşiğin ayrılmasıdır.) yapılır. 

 Üsteki petrol eteri bir pipet yardımıyla çekerek atılır. 

 Petrol eterle ekstraksiyonu iki kez tekrarlanır. 

 Sonuncu ekstraktı atmayıp üzerine birkaç damla Ehrlich reaktifi 

damlatılır. 

 Kırmızı renk oluşumunu gözlemlenir. 
 

 Yapılışı (2) 
 

 Bir deney tüpüne fındık büyüklüğünde gaita konur.  

 Üzerine 10 ml etil alkol ilave edilir. Bir baget yardımıyla ezilir.  

 Üzerine 1-2 damla %1,5’lik HCL damlatılarak ortamın reaksiyonu 

asit yapılır.  

 5 dakika bekletilir.  

 Karışımın üzerine 8-10 damla Ehrlich reaktifi damlatılır.  

 Sonuç, tüpte oluşan menekşe rengin şiddetine göre (+ + + +), (+ + 

+), (+ +), (+) müspet şeklinde rapora yazılır. 
 

2.3. Gaitada Schlesinger Metoduyla Sterkobilin Analizi  
 

Normal gaitada, safra renkli maddelerinden olan ürobilinden dolayı sterkobilin de 

bulunur ve gaitaya sarı rengi verir. Tıkanma sarılıklarında ve hepatosellüler sarılıkta 

bağırsaktaki miktarı azalır. Gaitanın rengi kül renginde görülür. Gaitada sterkobilinin artması 

değil, azalması ya da bulunmaması hastalık belirtisidir.  

 

2.3.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Gaita örneği 

 Tüp  

 Süzgeç kâğıdı 

 Pipet 
 

2.3.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler 
 

 Schlesinger reaktifi; 10 g zinc asetat tartılır. 100 ml’ye alkolde eritilerek 

hazırlanır. Doymuş solüsyondur, kullanılmadan evvel çalkalanmalıdır.  

 Lugol reaktifi  

 %1,5’lik HCL reaktifi  

 Etil alkol  
 

2.3.3. Yapışı 
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 Bir deney tüpüne fındık büyüklüğünde gaita konur.  

 Üzerine 5 ml etil alkol ilave edilir.  

 Üzerine 1-2 damla %1,5’lik HCL damlatılarak ortamın reaksiyonu asit 

yapılır.  

 Daha sonra 1-2 damla lugol reaktifi damlatılır.  

 Bunların üzerine eşit miktarda, çalkalanmış schlesinger reaktifi ilave 

edilir.  

 5 dakika beklenir, temiz bir tüpe süzülür.  

 Süzüntü siyah zemine tutularak üst kısımdan bakılarak değerlendirilir. 

Tüp içinde yeşil floresanın görülmesi sterkobilinin varlığını gösterir. 

Floresanın şiddetine göre (+ + + +), (+ + +), (+ +), (+) müspet olarak 

değerlendirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Gaitada sterkobilinojen tayini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel güvenlik önlemleri alınız. 

 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız.  

 Gelen örneği kontrol ediniz.  

 Gaita örneğinin ilk yarım saat içinde 

analizini yapınız. 

 Analiz için gerekli araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 Analiz için gerekli olan (tüp, gaita 

örneği, baget, pipet, beher)  

kimyasalları hazır bulundurunuz. 

 Behere mercimek büyüklüğünde 

gaita koyunuz. 

 Gaitayı temiz bir baget yardımıyla 

koyunuz ve eziniz.  

 Üzerine birkaç ml %10’luk sodyum 

karbonat ilave edip ezerek 

emülsiyon hâline getiriniz. 

 Gaitanın iyice emildiğinden emin 

olunuz. 

 Karışıma 10 ml petrol eteri ekleyip 

çalkalayarak ekstraksiyon yapınız. 
 Ekstraksiyon işleminin gerçekleşip 

gerçekleşmediğine dikkat ediniz. 

 Üsteki petrol eteri bir pipet 

yardımıyla çekerek atınız. 

 Temiz bir pipet yardımı ile petrol 

eterini dikkatlice çekiniz. 

 Petrol eterle ekstraksiyonu iki kez 

tekrarlayınız. 

 Ekstraksiyon işlemini kuralların 

uygun şekilde yapınız. 

 Sonuncu ekstraktı atmayıp üzerine 

birkaç damla Ehrlich reaktifi 

damlatınız. 

 Damla sayısına dikkat ediniz. 

 Kırmızı renk oluşumunu 

gözlemleyiniz. 

 Renk kırmızıya dönene kadar 

bekleyiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, gaitada sterkobilinojen tayininde kullanılan reaktif değildir? 

A) Ehrlich reaktifi 

B) Etil alkol  

C) %10’luk sodyum karbonat   

D) Schlesinger reaktifi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, gaitada sterkobilinojen tayininde oluşan renktir? 

A) Kırmızı 

B) Mor  

C) Sarı 

D) Yeşil  

 

3. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı bulunuz? 

A) Bilirubin, kanda albümin ve alfa-globülin ile karaciğere taşınır.  

B) Kandaki albümine bağlı bilirubine indirekt bilirubin denir.  

C) İndirekt bilirubin suda çözünür.  

D) Kandaki glukoronik aside bağlı bilirubine direkt bilirubin denir.  

 

4. Gaitanın kimyasal analizinde, aşağıdaki parametrelerin hangisine bakılır?  

A) Reaksiyonu  

B) Sterkobilinojen  

C) Mukus  

D) Rengi  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, gaitanın fiziksel analizinde bakılan parametrelerden değildir?  

A) Miktarı  

B) Görünümü  

C) Dansitesi  

D) Reaksiyonu  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, normal gaitanın rengidir?  

A) Sarı siyah  

B) Esmer  

C) Sarı mavi  

D) Sarı yeşil  

 

3. Aşağıdaki değerlerden hangisi, gaitanın su miktarını gösterir?  

A) %20-30  

B) %30-40  

C) %40-50  

D) %65-75 

 

4. Süt emen bebeklerde gaitanın rengi nasıldır?  

A) Sarımsı  

B) Kahverengi  

C) Gri                    

D) Yeşilimsi  

 

5. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, dışkı mukuslu, kanlı olup mukus parlak ve 

berraktır?  

A) Kolonun akut iltihaplarında  

B) Tifo hastalığında  

C) Kolera hastalığında  

D) Amipli dizanteride 

 

6. Aşağıdaki kanamaların hangisinden dolayı gaitada gizli kan veya gözlenebilen kan 

görülmez?  

A) Akciğer kanamalarından  

B) Bağırsak kanamalarından  

C) Mide kanamalarından  

D) Hemoroit kanamalarından  

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 20 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, gaitada gizli kan tayini için alınan gaita örneğinin 

özelliklerinden biri değildir?  

A) Gaitada gizli kan tayini için genellikle birbirini izleyen üç gün boyunca, üç farklı 

zamandaki gaita örnekleri ayrı ayrı toplanır.  

B) Laboratuvara gelen gaita örneğinin analizi üç saat içinde yapılmalıdır. 

C) Her bir gaita örneği temiz bir kapta toplanır.  

D) Laboratuvarda analizi yapılacak gaitanın idrar, toprak ve bir kimyasal madde ile 

karışmamış olması gerekir.   

 

8. O-Toluidin metodu ile gaitada gizli kan analizinde hangi durumda, gizli kan müspet 

denir?  

A) Siyah renk  

B) Kırmızı renk  

C) Yeşil-mavi renk  

D) Yeşil-siyah renk  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 D 

6 A 

7 B 

8 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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