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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Laboratuvar Hizmetleri 

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvarı / Tarım Laboratuvar Teknisyenliği  

MODÜLÜN ADI  Kanın Özellikleri–2 

MODÜLÜN TANIMI  

Kanda hemoglobin tayini, hematokrit değer tayini ve kan 

sayım cihazı ile kan sayımı yapmak için gerekli bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL “Kanın Özellikleri–1” modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Kanın özelliklerini incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun laboratuvar ortamı sağlandığında, tekniğine uygun 

olarak hemoglobin, hematokrit tayini ve kan sayım 

cihazında kan sayımı yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Kanda hemoglobin tayini yapabileceksiniz. 

2. Kanda hematokrit değer tayini yapabileceksiniz. 

3. Kan sayım cihazı ile kan sayımı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, internet, bireysel 

öğrenme ortamları vb. 

Donanım: Laboratuvar ortamı, kan sayım cihazı, 

spektrofotometre, mikrohematokrit santrifüjü, buzdolabı, 

bunzen beki, hassas terazi, beher, erlen, mezür, pipet, 

solüsyon şişesi, deney tüpü, pamuk, distile su,  sodyum 

bikarbonat, potasyum siyanid, potasyum feri siyanid, 

standart hemoglobin cetveli, heparinize kapiller tüpler, 

hematokrit tüp okuma skalası, cam macunu, lanset, alkol, 

antikoagulanlı tüpler, wintrobe hematokrit tüpü vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Kazalar, ameliyatlar ve bazı kan hastalıkları sonucu kan ihtiyacı olan durumlar ve en 

önemlisi, sağlıklı yaşamak ve sağlıklı beslenmek için insan ve hayvanların kan değerlerinin 

bilinmesi son derece önemlidir.   

 

Bu modülde kazandığınız yeterlikle kanda hemoglobin tayini, hematokrit değer tayini 

ve kan sayım cihazı ile kan sayımını yapma teknik ve becerilerini kazanarak elde edeceğiniz 

sonuçlarla tanı ve tedaviye büyük katkı sağlayacaksınız. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle kanda hemoglobin tayini yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 İnternet ve kaynak kitaplardan kanın özellikleri hakkında bilgi edininiz. 

 Hastanelerin hematoloji laboratuvarına giderek kanda hemoglobin tayini yapılışını 

inceleyiniz.  

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

1. KANDA HEMOGLOBİN TAYİNİ 
 

Kanın şekilli elementleri olan eritrosit, lökosit ve trombositin her birinin kendine özgü 

görevleri var. Trombositler kanama esnasında pıhtılaşmayı sağlama, lökositler vücudu 

mikroorganizmalara karşı savunmada görevlidir. Eritrositler ise akciğerlerden aldığı oksijeni 

dokulara, dokulardan aldığı karbondioksiti akciğerlere taşımakla görevlidir. Bunu, insan ve 

omurgalı hayvanlarda, eritrositin yapısında bulunan hemoglobin sayesinde sağlar. Bir 

eritrosit içinde yüz binlerce hemoglobin molekülü bulunur. 

 

1.1. Hemoglobin Tanımı ve Önemi 
 

 Hemoglobin tanımı 

 

Hemoglobin; kana kırmızı rengini veren hem ile protein yapısındaki globinin 

(globülinin) birleşiminden oluşan ve demir içeren bir pigmenttir.  

 

 Hemoglobinin önemi 

 

Kanın oksijen (O2) ve karbondioksit (CO2) taşıma işini yapmasıdır. Dolaşımla 

akciğerden aldığı oksijeni kullanılmak üzere dokulara, dokulardaki karbondioksiti 

temizlenmek üzere akciğere taşır. Nefes alma esnasında akciğerlere giren oksijen kandaki 

hemoglobin tarafından bağlanır. Hemoglobinin oksijenle yaptığı bu bileşiğe oksihemoglobin 

denir.  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

http://oksihemoglobin.nedir.com/
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Resim 1.1: Eritrositte hemoglobin molekülündeki hem ile O2  molekülünün birleşmesi  

Hemoglobin dokulara ulaştığında ise oksijeni bırakıp karbondioksiti alır. Bu bileşiğe 

karbaminohemoglobin denir. Bu özelliğinden dolayı atardamarla gelen kan parlak kırmızı, 

toplardamarla dönen kan ise koyu kırmızıdır. Karbondioksit yüklenmiş kan, kılcal 

damarlardan toplardamarlara, bunlar vasıtasıyla kalbin sağ kulakçık ve karıncığına, oradan 

da akciğerlere gider. Akciğerde karbondioksit serbest hâle geçer ve nefes verme esnasında 

dışarı atılır. Vücuttaki bu taşınma olayı, organ ve dokuların normal görevlerini yapabilmeleri 

için hayati öneme sahiptir. 

 

Resim 1.2: Oksijenin kan yoluyla dokulara taşınması 

Vücuttaki 100 ml ven (toplardamar) kanı 15 ml O2 içerir ve koyu kırmızı 

renktedir.100 ml arter (atardamar) kanı 20 ml O2 içerir ve parlak kırmızı renktedir.  

http://oksihemoglobin.nedir.com/
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Resim 1.3: Ven ve arterden alınan kanların görünümü 

Hemoglobin, omurgalılar ile bazı omurgasız hayvanların oksijen ve karbondioksit 

gazlarını taşıma pigmentidir. Diğer hayvanlar başka pigmentlere sahiptir. 

 

Erişkin bireylerde hemoglobin, demir içeren dört molekül hem (%4) ile 

aminoasitlerden oluşan globin zincirlerinden (%96)  meydana gelir.  

 

İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da hemoglobinin kimyasal yapısı farklıdır. Bu fark 

globinden ileri gelir. İnsan ve hayvan türlerine göre hemoglobinin molekül ağırlığı da 

değişiktir. İnsanda 68000 daltondur. Kedi ve domuzda 65000 dalton, köpekte 66000 dalton, 

tavşanda 69000 daltondur. 

 

 Hemoglobin sentezi  

 

Hemoglobin sentezi için yeterli demir deposuna, aynı zamanda hem ve globin 

sentezine ihtiyaç vardır. Hemoglobin genç eritrositlerde sentezlenir; %65’i normoblastlarda, 

%35’i ise retikülositlerde gerçekleşir. Hem, kemik iliğinde polikromatik eritroblast 

mitokondrilerinde yapılır. Globin, kemik iliğinde polikromatik eritroblast sitoplazmasında 

bulunan ribozomlarda sentezlenir. Olgun eritrositler, nükleusları ve mitokondrileri olmadığı 

için hemoglobin sentezleyemez.  

 

Şekil 1.1: Hemoglobin molekülünün kimyasal yapısı 
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Hem’in bileşimi, yüksek yapılı canlıların tümünde aynıdır. Hem pirol türevlerinden 

olup dört pirol halkasıyla ortasında iki değerli demir atomu vardır. Pirol bitkilerde solunumla 

görevli klorofile benzer. 

 

Globin, iki alfa ve iki non-alfa (β) olmak üzere 4 polipeptit zincirinden meydana gelir. 

Her bir polipeptit zincirine bir hem grubu tutunur. Alfa zincirlerinde 141, beta zincirlerinde 

ise 146 aminoasit bulunur. Alfa ve beta zincirlerinde aminoasit dizileri 8 sarmal (heliks) 

şeklindedir. 

 

Sarmallar arasında, yer yer kıvrılmamış düz aminoasit dizileri bulunur. 

 

Resim 1.4: Hemoglobin molekülünün genel görünümü 

 Hemoglobin çeşitleri 

 

Yetişkin bir bireyde 3 tip hemoglobin bulunur:  

 

 Hemoglobin A (HbA): 2 alfa (α2) ve 2 beta (β2) polipeptit zincirinden 

oluşur. Normal yetişkinlerdeki bütün hemoglobinler bu tiptedir. 

İnsanlarda hemoglobinin %97,5’i hemoglobin A’dır.  

 

 Hemoglobin A2  (HbA2): 2 alfa (α2)  ve 2 delta (δ2) polipeptit zincirinden 

oluşur. İnsanlarda hemoglobinin %2,5’i hemoglobin A2dir.  

 

 Fetal hemoglobin (HbF): 2 alfa (α2)  ve 2 gama (γ2) polipeptit 

zincirinden oluşur. Yeni doğanlarda görülür. Fetüs hemoglobininin büyük 

bir kısmı HbF’dir. Fetüs hemoglobini %0,2 oranında bulunur, doğumdan 

2-3 ay sonra kaybolur ve 4. ayda hemoglobinin %90’ı hemoglobin A’dır. 

Köpek ve atlarda fetal hemoglobine rastlanılamamıştır. Ayrıca 

embriyonal dönemde köpek ve at dışındaki hayvanlar ile insanlarda, 

gelişimini henüz tamamlamamış eritrositlerde embriyonal hemoglobin 

(HbE) bulunur. 
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 Hemoglobin miktarı  

 

İnsanlarda 100 ml’de gram veya yüzde olarak belirlenir. Irka, cinsiyete, yaşa, bireysel 

özelliklere, beslenmeye, deniz düzeyinden yükseklik ve alçaklığa göre değişir.  

 

100 mililitre kanda normal değerler; erkeklerde (14-18 g/dl) ortalama 16, kadınlarda 

(12-16 g/dl) ortalama 14 gramdır. Doğumdan hemen sonra bebekteki hemoglobin miktarı 20 

gram dolaylarındadır. Bunun yarısından fazlası ayrı bir hemoglobin türü olan fetüs 

hemoglobinidir. Yetişkinlerde bulunan asıl hemoglobin "Hemoglobin A" şeklindedir. 

 

Atlarda yapılan araştırmalara göre kassal çalışma ve sinirlenme ile hemoglobin 

miktarında artma olduğu belirlenmiştir. 

 

Kaynaklara göre hemoglobin miktarı, bütün canlılar ve hatta cinslerinde farklıdır. 

 

Tür 
Ortalama Değer ve 

Değişim Sınırı 
Tür 

Ortalama Değer ve 

Değişim Sınırı 

İnsan (E) 16 (14-18) Lama 12.8 (11-14,5) 

İnsan (K) 14 (12-16) Dağ gelinciği 20 (19,2-20,8) 

Yenidoğan çocuk 20,5 (15-25) Maymun 12 (9,6-16) 

Bir yaşındaki çocuk 11,2 Tavşan 12,4 (8,4-15,5) 

On yaşındaki çocuk 12,9 Kobay 15,3 (11,2-16,1) 

At (sıcakkanlı) 15 (11-18) Beyaz sıçan 16 (13,6-19) 

At (soğukkanlı) 11,5 (8-14) Beyaz fare 13,5 (11,2-16,5) 

Sığır 11 (8-14) Hemster 14,9 (13,4-15,5) 

Koyun 12 (8-16) Güvercin 13,7 (11-15) 

Keçi 11 (8-14) Tavuk 11 (8-12) 

Köpek 12,3 (10,5-20) Tavuk (yerli) 6,7 (5,8-7,8) 

Kedi 12 (8-15) Hindi 10,5 (7,9-12,7) 

Domuz 13 (10-16) Kaz 16,5 

Eşek 12,1 (8-16,7) Ördek 10,5 (7-15,5) 

Katır 16 Kanarya 9,1 (7-12) 

Bardo 11,2 Balık (sazan) 10,5 (9,4-12,4) 

Manda (5,5-7,0) Kurbağa (sonbahar) (8-11,4) 

Deve 15,5 (10,6-20,3) Kurbağa (kış) (6,4-8,1) 

Tablo 1.1: İnsanlarda ve bazı hayvanlarda normal hemoglobin değerleri 
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 Hemoglobinin yıkımı 

 

Yıkım, yaşlanan alyuvarların parçalanmasıyla başlar. Açığa çıkan hemoglobinden 

önce hem kısmından globin kısmı ayrılır. Hem yapısı oksidasyona uğrayarak biliverdin 

maddesi meydana gelir. Bu madde de bir ferment yardımı ile sarılıklarda kanda artan 

bilirübine dönüşür. Bilirubin, karaciğerde glukuronid ile birleşerek safra yoluyla sindirim 

kanalına verilir. Burada dışkı ürobilinojenine dönüşür ve daha sonra sterkobiline dönüşerek 

dışkıya renk verir. Kana geçen bilirubin ise idrarla ürobilinojen hâlinde atılır. 

 

 Hemoglobin bileşikleri 

 

 Oksihemoglobin: Oksijeni bağlamış olan hemoglobindir; 

hemoglobindeki her demire bir oksijen bağlanabilir. 

 Methemoglobin: Potasyum permanganat ve potasyum ferri siyanür gibi 

oksitleyici maddelerle temas durumunda, hemoglobin bazen patolojik 

olarak oksijenle kararlı bileşikler yapar. Oksidasyon sonucu ferro demiri, 

üç değerli demir olan ferri’ye dönüştürür; oksijen bağlayamaz, siyanoza 

yol açar.  

 Karboksihemoglobin (HbCO): Karbonmonoksit (CO) ile bağlanmış 

hemoglobindir. Bu bağlanma sırasında kanda oluşan 

karboksihemoglobin, vücutta oksijenin tutulması, dokulara taşınması ve 

kullanımını bozar; hemoglobinin oksijen taşıma yeteneği azalır. Süratle 

doku hipoksisine ve iskemiye yol açar. Mangal kömürü ile zehirlenmeler, 

karboksihemoglobine neden olur. 

 

1.2. Anormal Hemoglobinler (Hemoglobinopati) 
 

Bazı hemoglobin hastalarında kandaki normal hemoglobin miktarı azalır ve patolojik 

(anormal) hemoglobinler artar. Buna hemoglobinopati adı verilir. Anormal 

hemoglobinlerde hem sentezi normaldir; problem globindedir.  

 

Aminoasitlerin dizilişindeki değişim ya da zincirin eksikliği patolojik hemoglobin 

moleküllerinin oluşumuna neden olur. İnsanlarda kalıtsal özellikte iki tip önemli hemoglobin 

bozukluğu var. Bunlardan biri dalak büyümesinin de eşlik ettiği anemidir ki bu talasemi 

veya Akdeniz anemisi olarak ifade edilir. Bu hastalık grubunda polipeptit zincirlerinin 

dizilişi ve yapıları normaldir fakat globin genlerindeki bozukluklar nedeniyle polipeptit 

zincirin tümü ya da belirli bölümü tam üretilemediği için eksik kalır. Talasemi hastaları 

eksik olan zincir grubuna göre α ve β talasemi olarak iki gruba ayrılır. α ve β talasemiler, 

sırasıyla α ve β polipeptitlerin yokluğu ya da azlığına göre tanımlanır. 

 

Bir diğer anemide ise polipeptit zincirlerinde anomaliler görülür. İnsanlarda 275 tür 

kadar normal olmayan hemoglobin bulunur. Bunlar; C, E, I, J, S gibi harflerle gösterilir. Bu 

anormal hemoglobindeki değişiklik, alfa ve beta zincirinin birisinde, bir tek aminoasitin 

değişik olmasıdır. Genellikle bu değişik hemoglobin çeşitlerinden birçoğuna seyrek rastlanır 

ve belirti vermez.  Ancak HbS, HbC, HbD ve HbE’ye bazı insanlarda oldukça sık rastlanır 

http://hem.nedir.com/
http://biliverdin.nedir.com/
http://bilirubin.nedir.com/


 

 9 

ve patolojik belirtilere neden olur. Örnek vermek gerekirse hemoglobin S (HbS) 

molekülünde alfa globin zinciri normal fakat beta zincirinde aminoasit dizilişi farklıdır; beta 

globin zincirindeki 6. aminoasit değişmiştir. Bundan dolayı HbS molekülünde oksijenin 

hemoglobin molekülünden ayrılması güç olur. Bu da eritrositlerin orak şekline dönüşmesine 

neden olur. Çoğalan orak şeklindeki eritrositler kolay hemolize olur ve buna bağlı olarak 

anemi meydana gelir. Bu tür anemiye orak hücreli anemi denir. Orak hücreli anemi genetik 

bir hastalıktır ve siyah ırklarda oldukça sık görülür. 

 

Resim 1.5: Normal ve orak şeklini almış eritrositler 

Hayvan türlerinin hemoglobinleri farklıdır. Ayrıca bir tür içinde de değişik tipte 

hemoglobinler bulunabilir. İnsan hemoglobininde olduğu gibi hayvanlarda da hem molekülü 

hepsinde aynıdır fakat globin molekülünde farklılık vardır.  

 

Koyun ve keçilerde HbA, HbB, HbAB ve HbF tipleri bulunur. Anemi geçiren 

koyunlarda ise HbA’nın yerini HbC alır. Ayrıca koyularda HbD hemoglobin tipi de vardır. 

 

Sığırlardaki hemoglobin tipleri HbA, HbB, HbAB, HbC, HbD, HbF; atlarda ise HbA1, 

HbA2, HbB1, HbB2 ve bunların kombinasyonu (birleşimi) ile birlikte dokuz tiptir. 

 

1.3. Hemoglobin Tayin Yöntemleri 
 

Hemoglobin tayini; sahli yöntemi, siyanmethemoglobin yöntemi, oksihemoglobin 

yöntemi ve elektronik sayıcılarla ölçüm gibi çeşitli yöntemlerle yapılır. 

 

 Sahli yöntemi 

 

Amaç; kolorometrik teknikle hemoglobin miktarını belirlemektir. Konsantrasyona 

bağlı olarak solüsyonların rengi değişir. Konsantrasyonu bilinen, standart bir solüsyonun 

rengi ile bilinmeyen (numune) solüsyonlarının renklerinin kıyaslaması yoluyla 

konsantrasyon belirlenir. 

 

Prensip; hemoglobinin, hidroklorik asit ile asit hematine dönüşmesi ve koyu 

kahverengi-sarı renk alması esasına dayanır. 
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Sahli hemometresinde; kenar kısımlarda iki standart tüp ve ortada derecelendirilmiş 

bir sahli tüpü bulunur. İki yandaki standart tüplerde koyu kahveregi-sarı bir sıvı bulunur. 

Alınan kan örneği, sahli test tüpündeki asit (1/10 N HCl) çözeltisi yardımıyla hemin klorüre 

dönüştürülür. 

 

Hemometre çevresindeki standart tüpler, 14,5 ya da 16 g/dl hemoglobinin, hemin 

klorüre çevrilmesi ile oluşacak rengi göstermektedir. Bu değer normal hemoglobin 

düzeyidir. Bu nedenle %100 olarak kabul edilerek dereceli tüple elde ettiğimiz değerler 

karşılaştırılır ve hemoglobin düzeyi belirlenir. %100 değeri bazı sahli tüplerinde 14,5; bazı 

sahli tüplerinde ise 16 gram hemoglobin (100 mililitre kanda) ile eş değerdir.  

 

 Kullanılan araç gereçler 

o Sahli hemometre (hemoglobinometre) 

o Hemoglobin pipeti (0,02 ml ya da 20 mikrolitre) 

o Test tüpü  

o %1’lik Hidroklorik asit (1/10 N HCl çözeltisi)                

o Distile su  

o Lanset 

o Eğri makas  

o Alkol  

o Pamuk  

o Damlalık  

          

Resim 1.6: Özel pipet, tüp ve sahli cihazı  

 Yapılışı 

o Dereceli test tüpüne  %10 çizgisine kadar 1/10 N HCl çözeltisi 

konur.  

o Kan alınacak bölge alkol ile silinir ve kuruması için kısa bir süre 

beklenir.  

o Kan alınacak bölgeye küçük bir kesi uygulanır. 
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o İlk çıkan kan damlası silinir. İkinci kan damlası hemoglobin 

pipetine, 0,02 ml işaretine kadar kesintisiz, hava kabarcığı 

oluşturmadan kan çekilir ve pipetin ucundaki kan bulaşığı pamuk 

ya da gazlı bezle silinir. 

o Daha sonra kan alınan bölgeye gazlı bez kan durana kadar hafif 

şekilde bastırılır. 

o Hemoglobin pipetine alınan kan, dereceli tüpteki hidroklorik asit 

içine boşaltılır. Pipetin içindeki kanın tamamıyla boşalması için 

birkaç kez pipete tüpün içindeki HCl çözeltisinden çekilir ve 

yeniden üflenerek tüpe boşaltılır. 

o Hemoglobinin hidroklorik asit ile asit hematine dönüşmesi için 

birkaç dakika beklenir. 

o Tüpteki karışıma damla damla distile su eklenir ve karıştırılır.  

o Sulandırma işlemine, tüpteki karışımın rengi hemoglobinometrenin 

her iki yanındaki standart rengi alıncaya kadar devam edilir. 

o Hemoglobinometre tüpündeki sıvının seviyesine uyan hemoglobin, 

% veya gram olarak okunur. %100 hemoglobin, 16 gram/desilitre 

(g/dl) hemoglobin demektir. 

o Hemoglobinin asit hematine dönüşmesi ilk dakikalarda olduğundan 

test, uzun süre bekletilmeden tamamlanır. Gün ışığında ve göz 

hizasında, hemoglobin tüpündeki sıvının seviyesine göre okunur ve 

sonuç % gram / desilitre (g/dl) olarak rapor edilir.  

 

 Siyanmethemoglobin yöntemi  

 

Amaç; fotometrik teknikle hemoglobin miktarını belirlemektir. Fotometrik teknik bir 

maddenin belirli bir dalga boyunda ışığı absorbe etme yeteneğine dayanarak renk şiddetini 

ölçen yöntemdir. 

 

Prensip; drapkin solüsyonunda bulunan potasyum siyanit ve potasyum ferri siyanit ile 

hemoglobinin siyanmethemoglobine dönüşmesi ve oluşan rengin 540 nm’de 

spektrofotometrede ölçülmesi esasına dayanır. 

 

Resim 1.7: Spektrofotometre 
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 Kullanılan araç gereç ve cihazlar  

o Spektrofotometre  

o Hemoglobin pipeti  

o 5 ml’lik pipet  

o Test tüpleri ve tüp sporu  

o Alkol  

o Pamuk 

o Lanset  

o Drapkin çözeltisi (1 gram sodyum bikarbonat, 0,052 gram 

potasyum siyanit,  0,198 gram potasyum ferri siyanit distile suda 

çözündürülerek hacmi litreye tamamlanır.) 

 

 Yapılışı 

o Temiz bir tüpe 5 ml drapkin çözeltisi konur.  

o Kapiller kan alma tekniğine uygun olarak kan alınacak bölgeye 

küçük bir kesi uygulanır ve ilk kan damlası kuru pamukla silinir.  

o İkinci kan damlası hemoglobin pipetine, 0,02 ml işaretine kadar 

kesintisiz, hava kabarcığı oluşturmadan kan çekilir ve pipetin 

ucundaki kan bulaşığı pamuk ya da gazlı bezle silinir. 

o Antikoagülanlı venöz kan kullanılacaksa hemoglobin pipeti tüpün 

içine daldırılarak kan alınır ve yine pipetin ucundaki kan bulaşığı 

pamuk ya da gazlı bezle silinir. 

o Pipetteki kan, tüpteki 5 ml drapkin çözeltisi içine konur.  

o Çözelti, pipet içine birkaç kez çekilip boşaltılarak pipetteki kan 

tamamen aktarılır.  

o Siyanmethemoglobin oluşması için 10 dakika beklenir.  

o Spektrofotometre çalıştırılır. 10 dakika ısınması için beklenir ve 

540 nm’ye ayarlanır.  

o Drapkin çözeltisi, spektrofotometrenin okuma tüpüne aktarılır ve 

cihaza yerleştirilir.  

o Drapkin çözeltisi ile sıfır (0) ayarı yapılır.  

o Hemoglobin tayini yapılacak olan test tüpündeki karışım 

spektrofotometrenin okuma tüpüne aktarılır ve okuması yapılır. 

Okunan değer yani optik dansite kaydedilir.  

o Standart cetvelden okunulan değerin karşılığı, sonuç raporuna 

gram / desilitre olarak kaydedilir.  

o Anormal sonuçlar tekrar çalışılır. Aynı sonuç çıkarsa laboratuvar 

sorumlusuna bilgi verilir. 

o Hemoglobin tayininde kullanılan standart eğriler, piyasada hazır 

olarak bulunan (hematrol) Hb konsantrasyonlarından yararlanılarak 

hazırlanır. Hematrol, 10 ml ampuller şeklinde olup içindeki Hb 

konsantrasyonu etiket üzerinde yazılıdır. Genellikle 1/251 oranında 

dilüe edildiğinde 100 ml’de 15 gram Hb bulunan kan ile eş 

değerdedir. Hematrol + 4 
O
C’de saklanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Siyanmethemoglobin yöntemi ile kanda hemoglobin tayini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel güvenlik önlemleri alınız. 

 
 

 İş önlüğü, eldiven ve maske vb. 

giyerek kişisel güvenlik önlemlerini 

almayı unutmayınız.  

 Drapkin çözeltisi hazırlayınız. 
 Drapkin çözeltisi dikkatlice 

hazırlayınız. 

 Deney tüpüne 5 ml drapkin çözeltisi 

koyunuz. 
 

 Hemoglobin pipeti ile 0,02 ml kan 

alınız. 

 Hemoglobin pipetine, hava kabarcığı 

oluşturmadan kanı çekiniz. 

 Pipetteki kanı içinde 5 ml drapkin 

çözeltisi bulunan tüpe aktarınız. 

 Kan aldıktan sonra pipetin dış yüzünü 

gazlı bezle temizlemeyi unutmayınız.  

 Siyanomethemoglobin oluşumu için 

10 dakika bekleyiniz. 
 Verilen süreye uyunuz. 

 Spektrofotometreyi 540 nm’ye 

ayarlayınız.  

 Drapkin çözeltisi ile 0 (kör) ayarı 

yapınız.  

 Siyanomethemoglobin oluşturulan 

hemoglobin miktarı ölçülecek tüpü 

spektrofotometreye yerleştiriniz.  

 Optik dansite değerini kaydediniz. 

 

 Spektrofotometrede okuma yapma 

kurallarına uyunuz. 

 Standart cetvelden okunulan 

değerin karşılığını g/dl olarak 

bulunuz. 

 Anormal çıkan sonuçları tekrar 

çalışınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi; kana kırmızı rengini veren hem ile protein yapısındaki 

globinin birleşiminden oluşan ve demir içeren bir pigmenttir? 

A)  Hematokrit 

B)  Hemoglobin 

C)  Eritrosit 

D)  Mitokondri  

E)  Trombosit   

 

2. Aşağıdaki kan hücrelerinden hangisinde hemoglobin sentezlenir?  

A)  Genç lökositlerde 

B)  Olgun lökositlerde 

C)  Genç eritrositlerde 

D)  Olgun eritrositlerde 

E)  Genç trombositlerde 

 

3. Aşağıda seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Hemoglobin A; 2 alfa ve 2 beta polipeptit zincirinden oluşur.  

B) Normal yetişkinlerde, genellikle bütün hemoglobinler Hemoglobin A tipindedir.  

C) İnsanlarda hemoglobinin %97,5’i hemoglobin A’dır.  

D) Hemoglobin A2;  2 alfa ve 2 delta polipeptit zincirinden oluşur.  

E) İnsanlarda hemoglobinin %75’i hemoglobin A2 dir.  

 

4. Aşağıdaki bireylerden hangisinde, normal hemoglobin değeri yanlıştır?  

A)  Yetişkin kadında 18 (16-20) 

B)  Yetişkin erkekde 16 (14-18)     

C)  Yenidoğan çocukta 20,5 (15-25) 

D)  Sığırda 11 (8-14) 

E)  Kedide 12 (8-15) 

 
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 kanda hematokrit değer tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Laboratuvara giderek hematokrit tayin yöntemleri hakkında bilgi edininiz. 

 Hematokrit tayini yapılırken gözlemleyiniz. 

 

2. KANDA HEMATOKRİT DEĞER TAYİNİ 
 

2.1. Hematokritin Tanımı ve Önemi 
 

Eritrositlerin işgal ettiği hacmin toplam hacme oranına yani eritrositlerin tam kan 

hacmine oranına hematokrit denir.  

 

Kanın 100 ml’de bulunan süspansiyon hâlinde eritrositlerin hacmi, hematokrit (Hct) 

değeri olarak ifade edilir. Hematorit değeri, normalde hemoglobin miktarı ve eritrosit 

sayısıyla genel olarak paralellik gösterir. Bu değerleri belirlemenin temel dayanağı kan 

hücrelerini çöktürerek plazmadan ayırmaktır.   

 

Hematokrit normal değerleri, yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişir. Ayrıca deniz 

seviyesinden yüksek bölgelerde yaşayanlarda hematokrit değeri daha yüksek çıkar.  

 

Yetişkin kadında hematokrit değeri %37-47, erkekte %40-54'tür. Venöz kanla yapılan 

testlerde hematokrit değeri, kapiller kanla yapılan testlerden biraz yüksek bulunur. Ayrıca 

mikrohematokrit metodu ile bulunan değer otomatik kan sayım cihazı ile bulunandan 

yüksektir. 

Eritrosit (milyon) x 9 = Hct 

Hb x 3 = Hct 

%1gram Hb = % 2,94 Hct  

%1 Hct = % 0,34 gram Hb  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Hematokrit miktarı; kan kaybı ve anemide düşer, polisitemi, konjenital kalp 

hastalıkları ve dehidratasyonda yükselir. Hematokrit değeri, eritrosit sayısının arttığı 

polistemi gibi durumlarda artar. Örneğin, antreman yaptırılan yarış atlarında, yapmayanlara 

göre eritrosit sayısı daha fazla olduğundan hematokrit değeri yüksektir. 

 

Kaynaklara göre hematorit değeri, insan ve çeşitli hayvan türünde %50’nin altındadır. 

 

            Tür  
Hematokrit % 

hacim 

  

İnsan (E) 40-54 Eşek 37 (30-48) 

İnsan (K) 37-47 Katır 35 (30-42) 

Yenidoğan çocuk 54 (44-64) Maymun 40 (32-49) 

Bir yaşındaki çocuk 35 Deve (Hint) 27 (20-33) 

On yaşındaki çocuk 37.5 Lama 40 (31-45) 

At (sıcakkanlı) 42 (32-52) Tavşan 42 (36-48) 

At (soğukkanlı) 35 (24-44) Kobay 42 (37-47) 

Sığır 34 (26-42) Sıçan 46 (39-54) 

Koyun  38 (24-49) Fare 42 

Keçi  28 (20-38) Hamster 46 (36-54) 

Köpek 45 (37-54) Tavuk 27 (26-30) 

Kedi  37 (24-45) Hindi  33 (25-40) 

Domuz  45 (32-50) Balık  31 (21-40) 

Tablo 2.1: İnsanlarda ve bazı hayvanlarda normal hematorit değerleri 

2.2. Hematokrit Tayin Yöntemleri  
 

Hematokrit değerleri, kan sayım cihazlarıyla ve mikrohematokrit metodu ile tayin 

edilebilmektedir. 

 

2.2.1. Mikrohematokrit Yöntemi 
 

Mikrohematokrit yöntemine kılcal hematokrit yöntemi de denir ve 0,05 ml kanla 

çalışılır.  

 

 Kullanılan araç gereç ve cihazlar 

 

 Mikrohematokrit santrifüjü  

 Hematokrit skalası 

 Alkol 

 Pamuk 

 Lanset 

 Eğri makas  
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 Cam macunu ya da bunzen beki  

 Heparinize kapiller tüp (1x70 mm)  

 
Resim 2.1: Heparinli kapiler tüp 

 Yapılışı 

 

 Kapiller kan alma tekniğine uygun olarak kan alma bölgesine küçük bir 

kesi uygulanır ve ilk kan damlası kuru pamukla silinir.  

 İkinci kan damlası özel kapiller tüpün 2/3 veya 3/4 oranına kadar kan 

doldurulur. 

 

Resim 2.2: Kapiller tüpe kan alma 

 Kapiler tüpün kan bulunmayan kısmındaki ucu, macunla veya bek 

alevinde ısıtılarak eritilir ve kapatılır. 

 Kapalı ucu dışa gelecek şekilde pipet santrifüje yerleştirilir. Karşısına 

dolu veya boş bir pipet yerleştirilmiş olmasına dikkat edilir. 

 12000 rpm’de 5 dakika santrifüj edilerek şekilli elemanlar çöktürülür. 
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Resim 2.3: Hematokrit santrifüjü ve kapiller tüpün santrifüje yerleştirilmesi 

 Santrifüjden çıkarılan tüp bir skala yardımıyla okunur. Skalaya 

yerleştirirken mikrohematokrit tüpünde eritrosit sütununun alt ucunun 0 

çizgisine, plazmanın üst ucunun 100 çizgisine denk getirilir. Eritrosit 

sütunu ile plazma sınırına denk gelen değer % hematokrit olarak okunur. 

  

Resim 2.4: Hematokrit skalası  

2.2.2. Wintrobe Yöntemi 
 

Bu yöntemde; iç çapı 3 mm, boyu 11 cm olan dibi düz, taksimatlı özel tüpler 

kullanılır. Tüplerin bir tarafında alttan, diğer tarafında üstten başlayarak 1 cm aralıklarla 
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0’dan 10’a kadar çizgiler ve sayılar, bu santimetreler arasında milimetreler vardır. Bölüntülü 

kesimin tüm hacmi 706,5 mm
3
tür. Tüpün üstteki açık ucunun kapatılması için özel lastik 

kapaklar kullanılır. Tüplerin konulduğu özel sehpa (spor) vardır. Bu yöntem için özel 

santrifüj kullanılmaz; yatay olarak dakikada 3000-5000 devirde dönen santrifüj kullanılır. 

 

Bu yöntemde; antikoagülanlı tüplerdeki kandan alınıp Wintrobe tüplerinin “0“ 

çizgisine kadar doldurulur. Tüpler; insan ve at kanlarında 30 dakika, sığır, koyun ve keçi 

kanlarında 45-60 dakika 3000 devirde santrifüj edilir. 

 

Santrifüj sonucunda; altta eritrositler, onun üstünde lökositler ve üstünde trombositler 

ve en üstte ise plazma yer alır. Lökositler ve trombositler katıdır, boz renktedir ve insanlarda 

kalınlığının 1 mm’den fazla olması lökositozu gösterir. Bu katmanın altında bulunan yarı 

saydam ve kırmızı renkteki eritrositler siyah bir çizgi ile ayrılır. Hematokritin değeri, siyah 

çizginin üst kesimine rastlayan sayı okunarak tespit edilir. 

 

 Araç gereçler 

 

 Santrifüj  

 Antikoagülanlı kan 

 Lastik kapaklı wintrobe tüpleri 

 Doldurma pipet 

 Özel sehpa 

     

Şekil  2.1: Santrifüj, wintrobe tüp,  doldurma pipet, özel sehpa, lastik kapaklar 

 

 Yapılışı 

 

 Doldurma pipetiyle antikoagülanlı kandan 1 ml alınıp (ya da sıfır 

çizgisine kadar) wintrobe tüpünün dibine konur. 

 Tüpün ağzı lastik kapakla kapatılır. 

 Tüpleri 3000 devirde 30 dakika santrifüj edilir. 
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 Şekilli elementler (çökelti) ile plazmanın birbirinden ayrıldığı sınır 

okunur. 

 

Şekil 2.2: Wintrobe tüpünde çökeltinin görünümü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kanda hematokrit değer tayini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Mikrohematokrit yöntemiyle hematokrit 

tayini yapmak  

 Kişisel güvenlik önlemleri alınız. 

 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız.  

 Parmak ucundan kapiller tüplerin 

2/3’üne kadar kan alınız. 

 

 Steril şartlarda çalışınız. 

 Seri çalışınız. 

 Kanın, kapiller tüpün 2/3’ünü 

geçmemesine dikkat ediniz.  

 Kapiller tüpün açık olan diğer ucunu 

cam macunu veya alevde yakarak 

kapatınız. 

 Santrifüj içine kan akması, analiz 

sonucunun yanlış çıkmasına neden 

olacağı için kapiller tüpün ucunu, 

tam olarak kapatmayı unutmayınız.   

 Kapiller tüpleri mikrohematokrit 

santrifüjüne yerleştiriniz. 

 

 Kapiller tüpleri kapalı uçları dışa 

gelecek ve karşılıklı olacak şekilde 

yerleştiriniz. 

 

 Santrifüj kapağı sıkı bir şekilde 

kapatınız. 

 

 Santrifüj kapağını sıkı bir şekilde 

kapattığınızdan emin olunuz. 

 12000 devirde 4-5 dakika santrifüj 

ediniz. 
 Santrifüj süresine uyunuz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Santrifüj bitiminde kapağı açınız ve 

mikrokapiller tüpü / tüpleri alınız. 

 

 Tamamen durduktan sonra 

santrifüjün kapağını açınız.  
 

 Kapiler tüpleri okuma skalasına 

yerleştiriniz. 

 Eritrositlerin başlangıç yerini 

scalanın “0” işaretine, plazmanın 

bittiği kısmı skalanın “100” işaretine 

getiriniz. 

 Hematokrit değerini okuyunuz ve % 

olarak rapor ediniz. 
 Anormal sonuçları tekrar çalışınız.  

Wintrobe yöntemiyle hematokrit tayini 

yapmak  

 Antikoagulanlı tüplerdeki kandan 

Wintrob tüplerinin “0” çizgisine 

kadar doldurunuz. 

 Antikoagülan madde olarak oksalat 

kullanınız. 

 Tüpleri 3000 devirde 30 dakika 

santrifüj ediniz. 

 Tüpün ağzını, lastik kapakla 

kapatmayı unutmayınız. 

 Tüpleri 3000 devirde; insanlar gibi 

atlarda 30, sığır-koyun-keçi 

kanlarında 45-60 dakika santrifüj 

ediniz. 

 Çökelti ile plazma sınırına rastlayan 

rakamı okuyunuz. 

 Çökelti dikkatlice okuyunuz ve 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, erkeklerde hematokritin normal değeridir? 

A)  %30-40                

B)  %48-58         

C)  %50-54   

D)  %40-54           

E)  %20-34 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi,  Wintrobe yönteminin özelliklerinden değildir?  

A) Wintrobe yönteminde, çapı 3 mm ve boyu 11 cm olan taksimatlı özel tüpler 

kullanılır.  

B) Wintrobe yönteminde, 1 ml kadar antikoagülanlı kan kullanılır. 

C) Wintrobe yönteminde tüpler, 3000 devirde 30 dakika santrifüj edilir. 

D) Wintrobe yönteminde satrifüj sonucunda, altta eritrositler, onun üstünde lökositler 

ve üstünde trombositler ve en üstte ise plazma yer alır. 

E) Wintrobe yöntemi, hemoglobin tayininde kullanılan bir yöntemdir.  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Mikrohematokrit yöntemi için yanlıştır? 

A) Mikrohematokrit yönteminde,  0,05 ml kadar kan kullanılır.            

B) Mikrohematokrit yönteminde, kapiller tüpe kan alırken hava kabarcıkları 

olmalıdır.  

C) Mikrohematokrit yönteminde,  heparinize kapiller tüpler kullanılır. 

D) Mikrohematokrit yönteminde,  kapiller tüpün 2/3 veya ¾  oranına kadar kan alınır. 

E) Mikrohematokrit yönteminde,  kan alındıktan sonra kapiller tüpün her iki ucuda, 

cam macunu ya da bek alevi ile kapatılır.        

 

4. Aşağıdaki hayvan grubundan hangisinde, normal hematokrit değeri yanlıştır? 

A) Köpek   42 (37-47) 

B) Kedi     37 (24-45)  

C) Lama    40 (31-45)  

D) Tavşan  42 (36-48)  

E) Kobay   42 (37-47) 

 

 

 

 

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–3 
 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle kan sayımı cihazı ile kan sayımı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hematoloji / fizyoloji laboratuvarına giderek kan sayım cihazında yapılan 

testler hakkında bilgi edininiz.  

 Laboratuvara giderek kan sayım cihazının çalışma prensibini ve kan sayımı 

yapılışını inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

3. KAN SAYIM CİHAZI İLE KAN SAYIMI  
 

Kan sayımı, manuel olarak lamda yapıldığı gibi otomasyonla da yapılır. İnsan 

gücünden istifade etmek, hata payını azaltmak, kısa sürede güvenilir ve doğru 

sonuçlandırmak amacıyla otomasyon tercih edilir. Bunun için otomatik olarak çalışan “kan 

sayım cihazı ” yani otoanalizör kullanılır. 

 

3.1. Kan Sayım Cihazı 
 

Kan sayım cihazında, kanın şekilli elemanları adını verdiğimiz kan hücreleri; eritrosit, 

lökosit ve trombosit incelenir.  

 

Teknoloji sayesinde, her laboratuvarda olduğu gibi hematoloji laboratuvarında da 

eritrosit ve trombosit indekslerini hesaplayan, retikülosit ve nötrofil, lenfosit, monosit, 

eozinofil, bazofil sayabilen, lökosit formülü veren cihazlar geliştirilmiştir. 

 

Kan sayım cihazı; ekran, dilüsyon ve ölçüm bölümden oluşur. Kan hücreleri birbirine 

yakın olması nedeniyle sayım aparatüründen hücrelerin tek tek geçişini sağlamak için cihaz 

kanı dilüe eder. Cihazda otomatik ölçümler yapılır, sonuçlar ekrandan görünür ve rapor 

edilir. Kan sayım cihazı, birçok parametrede ölçüm yapar ve histogramlar şeklinde sonuç 

verir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1:  Kan sayım cihazları 

3.1.1. Çalışma Prensibi 
 

Uygun miktardaki tam kandan hazırlanan numunede; lökosit (WBC), eritrosit (RBC), 

trombosit (PLT) büyüklüklerine göre sayılır ve hemoglobin (HGB) ölçülür. Sulandırılmış 

numuneler, negatif basınçla RBC ve WBC ölçüm ünitesine getirilir. Volümetrik sistem, 

hassas cam tüplerinin iki adet sensöre bağlanması ile oluşur. İki optik sensör arasındaki 

mesafe belli oranda sulandırılmış hasta numunesi kadardır. Volümetrik sistem, her ölçümde 

belirli bir oranda sulandırılmış hasta numunesinin ölçülmesini sağlar.  

 

Eritrosit, lökosit ve trombositler empedans metoduna göre sayılır. Bu yöntemde esas 

olan, ölçüm ünitesinden geçen bir partikülün oluşturduğu cihazın üzerindeki elektrik 

değişimlerinin ölçülmesidir. Elektrotlar, ölçüm ünitesinin her iki tarafına yerleştirilmiş olup 

sıvı içindedir. Ölçüm üniteleri, elektriksel akımın üzerinde bulunur. Kan hücresi elektriği 

geçirmez yani iletken değil yalıtkandır. Ölçüm ünitesinden elektrik akımı geçerken 

empedansın yükselmesine neden olur. Elektriksel empedans, direkt olarak hücrenin 

büyüklüğü ile orantılıdır. 

 

Cihaz, hücreleri çeşitlerine göre sınıflandırır ve tek tek sayar. Alınan kanın bir kısmı 

parçalanarak HGB ve WBC sayımı yapılırken kanın diğer kısmı, parçalanmadan 

seyreltilerek eritrosit ve trombosit sayımı yapılır. Elde edilen diğer sonuçlar direkt 

sayımlardan yapılan hesaplamalarla bulunur. Cihaz hücreleri, bizim mikroskopta 

gördüğümüzden daha fazla sayar. Çünkü insan gözü algılamada hatalara neden olabilir. 

Cihazda hata payı, yok denecek kadar azdır. 

 

3.1.2. Kan Sayımı Cihazlarında Kullanılan Yöntemler 
 

Laboratuvarlarda  elektronik kan sayımı cihazı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

cihazlarda impedans, radyo dalgaları ve optik scatter olmak üzere üç yöntem vardır. 
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 İmpedans (rezistans, low-voltage direct current) 

 

Bu yöntemde kan hücrelerinin yalıtkanlığından yararlanılır. İletken bir sıvıda 

seyreltilen kan hücreleri, küçük bir delikten geçirilir. Hücreler delikten geçerken, iki tarafta 

bulunan elektrotlar arasındaki voltaj değişiklikleri meydana gelir. Voltaj değişikliği, 

hücrelerin büyüklüğünü göstermekte ve her değişiklik delikten geçen bir hücreyi gösterir. 

 

 Radyo dalgaları (Radio Frequency-RF) 

 

Empedans ile lökosit sayımı yapılırken aynı anda radyo dalgalarıyla lökositlerin 

çekirdek büyüklükleri, çekirdek yoğunlukları ve sitoplazmik granülleri hakkında bilgiler 

sağlanır. 

 

 Optic laser scatter (ışık saçılması) 

 

Empedans yöntemi ile birlikte kullanılabildiği gibi optik lazer scatter yöntemiyle 

eritrosit, lökosit ve trombosit sayımı tek başına da yapılabilir. Kan hücreleri “flowcell” 

aracılığı ile bir lazer ışığının önünden geçerken ışık saçılmaları meydana gelir. Saçılan ışık, 

çeşitli açılardan detektörler yardımıyla incelenerek hücrelerin hacimi ve çekirdek, 

sitoplazmik granüller ve eritrositlerin hemoglobin miktarı hakkında bilgiler elde edilir. Işığın 

saçılması sonucu elde edilen bilgiler bilgisayar tarafından değerlendirilip scattergram adı 

verilen grafikler çizilir. Hücreler scattergramdaki yerlerine göre nötrofil, eozinofil, bazofil, 

lenfosit ve monosit olarak ayrılır. Ayrımın yapılamaması hâlinde uyarı mesajları verilir. 

 

3.1.3. Ölçüm Parametreleri 
 

 Eritrosit sayısı (RBC)  

 

Eritrosit sayısını gösterir. Sayım, genellikle tüm cihazlarda empedans yöntemiyle 

yapılır. 

 

 Ortalama eritrosit hacmi, OEH (Mean Corpuscular Volume-MCV)  

 

Eritrositlerin ortalama hacmini gösterir. Erişkinlerde normal değeri 80–100 fl’dir 

(femtolitre = 10-15 l). Anemilerin sınıflandırılmasında kullanılan önemli bir parametredir. 

 

 Hemoglobin (HGB) 

 

Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemi, kan kaybı, polisitemi (eritrosit 

sayısının normalden fazla olması) vb. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polisitemi, 

egzersiz ve yüksek rakım hemoglobin miktarını artırırken anemi ise hemoglobin miktarını 

azaltır. Siyanmethemoglobin yöntemiyle fotometrik olarak ölçülür. 
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 Eritrosit dağılım genişliği (Red Cell Distribution Width-RDW)  

 

Eritrosit histogramlarından elde edilen istatiksel bir değerdir. Eritrositlerin 

büyüklüklerine göre dağılım genişliğini, anizositozu-eritrositlerin eşit boyda olmadığını 

gösterir. 

 

 Hematokrit (HCT) 

 

Kandaki hemoglobini gösterir. Anemi ve kan kaybı gibi durumlarda miktarı azalır. 

Buna karşılık vücut su kaybederse (kusma, diyare vb.) ya da yüksek rakıma çıkınca 

hematokrit miktarı artar. Kan sayımı cihazlarında hematokrit, MCV ve eritrosit sayımından 

faydalanarak formülle hesaplanır. Mikrohematokrit santrifüj yöntemi ile ölçülen hematokrit, 

kan sayımı cihazıyla bulunanlardan biraz daha düşüktür. 

 

 Ortalama eritrosit hemoglobini, OEHb (Mean Corpuscular Hemoglobin, 

MCH),  

 

Eritrositlerin içerdiği ortalama eritrosit, hemoglobin miktarını gösterir. Normal değeri 

30–34 (piko gram) pg’dır. Piko gram=10–12 g’dır. 

 

 Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu, OEHbK  (Mean 

Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC) 

 

Hemoglobinin hematokrite bölünmesiyle bulunan ve kan sayımı cihazlarının ölçmesi 

ile önem kazanmış bir indekstir. Bir eritrosit değeri ne olursa olsun içindeki hemoglobin 

miktarı normal değerindedir yani % 30–36 g/dl arasındadır. Bu özelliğinden yararlanılarak 

kan sayım cihazında MCHC kontrol parametresi olarak kullanılır. MCHC değeri; ağır demir 

eksikliğinde hafif düşer, herediter sferositozda (eritrosit membranında bulunan spektrin ve / 

veya ankrin proteinlerindeki bir defekt sonucu eritrosit frajilitesinde artma ve defektli 

eritrositlerin dalakta hemolizi ile karakterli bir hastalık) hafif artar. 

 
 Retikülosit sayısı (retic) 

 

Retikülosit, olgunlaşmamış eritrositlerin en son safhasıdır. Retikülosit sayısı kemik 

iliğinin eritropoetik aktivitesi hakkında bilgi verir. MCV gibi anemilerin sınıflandırılmasında 

kullanılır. Mikroskopta 1000 eritrosit sayılarak retikülosit sayısı bulunurken kan sayımı 

cihazı, optik skatter yöntemiyle en az 30 bin hücre sayar. Retikülosit sayısının normal değeri 

%1–2’dir. 

 

 Trombosit sayısı (Platelet, PLT) 

 

Trombosit sayısını gösterir. Kan sayımı cihazında empedans veya optik skatter 

yöntemi ile sayılır. Trombosit sayısı, koagülasyon sistemi ve hemostaz bozukluklarının 

değerlendirilmesinde kullanılır. Demir eksikliği anemisi ve akut enfeksiyonlarında trombosit 

sayısı artarken lösemiler, bazı enfeksiyonlar ve kemik iliğinin baskılanması ile trombosit 

sayısı düşer. 
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 WBC (White Blood Cell) 

 

Lökosit sayısını gösterir. Genellikle empedans yöntemiyle sayılır, bazı kan sayımı 

cihazları da optik scatter yöntemiyle sayım yapar.  

 

 Differential (formül lökosit) 

 

Gelişmiş kan sayımı cihazlarında lökosit formülü için üç parametre yerine beş 

parametre formülü (nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil) vardır.  

 

3.1.4. Kan Sayımı Cihazlarının Kontrolü ve Kalibrasyonu 
 

Cihazlar doğru kan sayımı yapılabilmesi için mutlaka kalibre edilmelidir. Kalibrasyon, 

üretimden sonra fabrikada ya da cihaz kurulurken firmanın teknik servisi tarafından 

laboratuvarda yapılır. Büyük tamir ve parça değişikliği yapılmadığı sürece yeniden 

kalibrasyona gerek yoktur. 

 

Her çalışma günü başında sayım sonuçları bilinen kanlarla cihaz test edilir. Buna iç 

kalite kontrolü denir. Kontrol kanları genellikle cihazı üreten firma tarafından temin edilir. 

Bu kontrol kanlarının sonuçları istenen sınırlarda ise çalışmaya başlanır. Kontroller istenen 

sınırların dışında ise temizlik işlemleri yapılarak tekrar kontrol edilir. Eğer problem devam 

ederse cihazın teknik servisine haber verilir. 

 

3.2. Kan Sayım Cihazı ile Kan Sayımı Yapma 
 

 Amaç 

 

İnsanlardan veya hayvanlardan sağlanan kan ile kan sayım cihazı kullanarak tam kan 

sayımı yapmaktır.  

 

 Prensip 

 

Kan sayım cihazına kan dışarıdan verilerek cihaz kendi numune probu ile kanı alır. İyi 

bir ölçüm için kanın ayrıştırılması gerekir. Kan, cihaza bağlı izotonik solüsyonla karıştırılır. 

Ayrıştırılan kan ayrı ayrı RBC kapiller probuna, WBC kapiller probuna ve PLT kapiller 

probuna gönderilir. Cihaz, Empedans veya Optic Laser Scatter metodu kullanarak hücre 

sayısı ve hacmini ölçer. Aynı zamanda kendi otomatik özelliğiyle tam kan numunesinden 

birçok parametrenin ölçümü ile üçlü formül WBC, RBC ve PLT’e ait ölçümleri yapılır. Bu 

ölçümler cihazın mekanik kısmında bulunan optik algılayıcılar ile gerçekleştirilir. 

 

 Kullanılan araç ve gereçler 

 Kan sayım cihazı 

 Hemogram kan tüpü 

 Tüp sallama cihazı 
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 Yapılışı 

 

 Cihazın stabil çalıştığının kontrolü (kalibrasyon) 

 

o Cihazda, ölçümü yapılacak parametreler belirlenerek girişi yapılır. 

o Cihaz kullanma talimatlarına uygun olarak raklara kontrol 

çözeltileri sırayla yerleştirilir. 

o Raklar cihaza yerleştirip okuma yapması sağlanır. 

o Okunan değerler kontrol edilir. 

o Değerler stabil değilse cihazın temizlik ve kontrolü yapılarak 

işlemler tekrarlanır. 

 

  Numune okuması 

 

o Ölçümü yapılacak parametreler belirlenerek girişi yapılır. 

o Numune bilgileri girilir. 

o Numune-hemogram tüpü altüst edilerek homojen hâle getirilir. 

o Numune raka, rak ise cihaza yerleştirilip okuma yapılması sağlanır. 

o Sonuçlar kaydedilir. 

o Cihazın temizlik ve otokontrol yapması için beklenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kan sayım cihazı ile kan sayımı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Cihazın stabil çalıştığının kontrolü (kalibrasyon)  

 Cihazda ölçümü yapılacak parametreleri 

belirleyerek girişini yapınız. 

 Güvenlik önlemlerini alınız 

 Günlük kalibrasyon 

yapmadan test çalışmalarını 

başlatmayınız.  

 Cihaz kullanma talimatlarına uygun olarak 

raklara kontrol çözeltilerini sırayla 

yerleştiriniz. 

 Rektifleri kontrol ediniz. 

 Rakları cihaza yerleştirip okuma yapmasını 

sağlayınız. 

 Rakları cihaza uygun 

yerleştirdiğinizden emin 

olunuz. 

 Okunan değerleri kontrol ediniz. 

 Değerler stabil değilse cihazın temizliği ve 

kontrolleri yapılarak işlemleri tekrarlayınız. 

 Okumayı dikkatli yapınız. 

Numune okuması 

 Ölçümü yapılacak parametreleri belirleyerek 

girişini yapınız. 

 Girişini yaptığınız 

parametreleri kontrol ediniz. 

 Bilgileri kontrol ediniz. 

 Numnenin  homojen 

olduğundan emin olunuz 

 . Sırayla, arada  boşluk 

bırakmadan yerleştiriniz.  

 

 Numune bilgilerini giriniz. 

 Numune (hemogram tüpündeki 

antikoagülanlı kan) tüpünü altüst ederek 

homojen hâle getiriniz 

 . Numuneyi raka yerleştiriniz. 

 

 Rakı cihaza yerleştirip okuma yapmasını 

sağlayınız. 

 Rakın ilgili bölüme düzgün 

şekilde oturduğundan emin 

olunuz. 

 Sonuçları kaydediniz.  Anormal analizleri kontrol 

ediniz. 

 Cihazın temizlik ve otokontrol yapması için 

bekleyiniz. 

 Günlük bakım kurallarını 

uygulayınız. 

 Otoanalizörün kapandığından 

emin olunuz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 31 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, kan sayım cihazının ölçüm parametrelerindendir? 

A) Eritrosit sayısı 

B) Eritrosit dağılım genişliği  

C) Hematokrit            

D) Hemoglobin           

E) Hepsi       

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, hemoglobinin hematokrite bölünmesiyle bulunan ve normal 

değeri 30–36 g/dl olan indeksi ifade eder? 

A) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu  

B) Ortalama eritrosit hacmi  

C) Ortalama eritrosit hemoglobini  

D) Eritrosit dağılım genişliği 

E) Trombosit sayısı  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi,  eritrositlerin büyüklüklerine göre dağılım genişliğini 

gösteren testtir? 

A)  Eritrosit sayısı          

B)  Eritrosit dağılım genişliği               

C)  Ortalama eritrosit hemoglobini           

D)  Retikülosit sayısı  

E)  Hemoglobin 

 

4. Kan hücrelerinin yalıtkanlığından yararlanılarak iletken bir sıvıda seyreltilen kan 

hücreleri, küçük bir delikten geçirilir. Hücreler delikten geçerken iki tarafta bulunan 

elektrotlar arasındaki voltaj değişiklikleri meydana gelir. Voltaj değişikliği, hücrelerin 

büyüklüğünü göstermekte ve her değişiklik delikten geçen bir hücreyi gösterir. 

Yukarıdaki bilgiler, aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle açıklanır? 

A) Siyanmethemoglobin yöntemi  

B) Wintrobe yöntemi  

C) İmpedans  

D) Radyo dalgaları 

E) Optic laser scatter 

 

 

 

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. Aşağıda verilen hemoglobinin molekül ağırlığı ilgili değerlerden yanlış olanı 

bulunuz? 

A) İnsanda hemoglobinin molekül ağırlığı 68000 daltondur.  

B) Kedide hemoglobinin molekül ağırlığı 65000 daltondur. 

C) Domuzda hemoglobinin molekül ağırlığı 64000 daltondur.  

D) Köpekte hemoglobinin molekül ağırlığı 66000 daltondur.  

E) Tavşanda hemoglobinin molekül ağırlığı 69000 daltondur. 

 

2. Hemoglobin sentezi için hangisine ihtiyaç duyulmaz?  

A)  Demir deposu 

B)  Hem sentezi 

C)  Globin sentezi 

D)  Dalak 

E)  Kemik iliği 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, fetal hemoglobinin özelliklerinden biri değildir?  

A)  İki gama ve iki beta polipeptit zincirinden oluşur. 

B)  Yeni doğanlarda görülür.  

C)  Fetüs hemoglobini %0,2 oranında bulunur.  

D)  Doğumdan 2-3 ay sonra kaybolur. 

E)  Köpek ve atlarda fetal hemoglobin görülmez. 

 

4. Aşağıdaki hayvan grubundan hangisinde, normal hemoglobin değeri yanlıştır? 

A)  Sığır     11 (8-14)  

B)  Koyun 14 (12-16) 

C)  Keçi     11 (8-14)  

D)  Ördek  10,5 (7-15,5) 

E)  Tavşan  12,4 (8,4-15,5) 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, talaseminin özelliklerinden biri değildir? 

A) Genetik bir hastalıktır.  

B) Dalak büyümesine neden olur. 

C) Alfa ve beta talasemi olarak iki gruba ayrılır.  

D)  Globin genlerindeki bozukluklar nedeniyle polipeptit zincirin tümü ya da belirli 

bölümü tam üretilemediği için eksik kalır.  

E) Eritrositlerin orak şekline dönüşmesine neden olur. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, hemoglobin için yanlıştır?  

A) Hemoglobin normal değeri, 100 ml’de gram olarak belirlenir. 

B) Hemoglobin normal değeri, yüzde (%) olarak belirlenir.  

C) Hemoglobin değeri ırka, cinsiyete, yaşa, beslenmeye, deniz düzeyinden yükseklik 

ve alçaklığa göre değişir.  

D)  Atlarda, kassal çalışma sırasında hemoglobin miktarı artar. 

E) Yetişkinlerde bulunan asıl hemoglobin "hemoglobin A2" şeklindedir. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, eritrositlerin tam kan hacmine oranını ifade eder? 

A) Hemoglobin  

B) Normoblast  

C) Ribozom  

D) Talesemia 

E) Hematokrit 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, drapkin solüsyonunda bulunan potasyum siyanit ve 

potasyum ferri siyanit ile hemoglobinin siyanmethemoglobine dönüşmesi ve oluşan 

rengin 540 nm’de spektrofotometrede ölçülmesi prensibine dayanan yöntemdir? 

A) Siyanmethemoglobin yöntemi  

B) Sahli yöntemi 

C) Mikrohematokrit yöntemi 

D) Wintrobe yöntemi 

E) İmpedans yöntemi 

 

 

 

 

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 B 

2 C 

3 E 

4 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 E 

3 B 

4 A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 B 

4 C 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 E 

6 E 

7 E 

8 A 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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