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AÇIKLAMALAR 

ALAN Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 

DAL Veteriner Sağlık 

MODÜLÜN ADI  
Laboratuvar Muayenelerine Hazırlık 

MODÜLÜN SÜRESİ 
40/10  

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye laboratuvarı çalışmaya uygun hale 
getirebilecek şekilde temizlik ve düzeni sağlayarak 
hayvanlardan usulüne uygun olarak kan alıp aldığı kandan 
froti ve serum hazırlayabileceği, gaita muayenesi için 
hazırlık yapabileceği bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Laboratuvarın temizlik ve düzenini sağlayabileceksiniz. 

2. Hayvanlardan tekniğine uygun olarak kan 
alabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak froti hazırlayabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun olarak kan serumu 
hazırlayabileceksiniz. 

5. Gaita muayenesi için hazırlık yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Derslikler, laboratuvar ortamı, hayvan hastanesi,  
veteriner klinikleri, açık alan, hayvan barınakları 
Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, internet bağlantısı, 

mikroskop, metilen mavisi, tuz, muşamba önlük, tulum, 

beyaz önlük, muşet, beş parmak eldiven, kapaklı cam 

kavanoz, plastik enjektör, çizme, sabun, havlu, temiz su, 

trokar, iğne, dezenfektan madde, muşet, yavaşa, uygun 

boyda tepsi, antiseptik solüsyon, su, enjektör, pamuk, eğri 

makas, tıraş bıçağı, sabun, kağıt havlu, kan alma tüpleri, 

lanset, lam, lamel, buzdolabı, jelli tüpler, iğne, öze, santrifüj, 

tüp, saklama kabı, deterjan, sabun, havlu, çek pas, temizlik 

bezi, temizlik süngeri, fırça 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 
Hayvan hastalıklarının en kısa sürede doğru olarak teşhis edilebilmesi, tedaviye 

zamanında başlanması ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması açısından çok önemlidir.  
 
Hayvanlarda oluşan hastalıkları klinik belirtilere bakarak ve gözlemleyerek teşhis 

etmek bazen oldukça güçtür. Bazı hastalıklarda klinik be lirtiler birbirine benzediği için 
hastalıkların ayırt edilmesi zordur. Bu gibi durumlarda klinik belirtilerin laboratuvar 
muayeneleri ile desteklenmesi gerekir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda hastalık çıkış 
kararının alınarak karantina tedbirlerinin uygulanabilmesi için laboratuvar muayenesi 
gereklidir. Kesin teşhis koyabilmek için; hasta hayvana ait doku örnekleri, sekret ve 
ekstretler, analiz araç gereçleri kullanılarak laboratuvar ortamında incelenmelidir. 

 
Modülü tamamladığınızda; laboratuvarın temizlik ve düzenini sağlama, hayvanlardan 

kan alma, froti yapma, kan serumu hazırlama, gaita muayenesi için hazırlık yapma ile ilgili 
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Yetenek ve tecrübelerinizi geliştirerek bu alanda 
donanımlı ve başarılı meslek elemanı olmanızı dilerim. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
 
Bu faaliyet kapsamında laboratuvarın temizlik ve düzenini sağlayabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Bulunduğunuz bölgede hayvan hastanesi veyabir veteriner kliniğine giderek 

laboratuvarda kullanılan araç gereçlerin neler olduğunu öğreniniz. 

 Hastalık teşhisinde laboratuvar muayenesinin önemini araştırınız. Araştırma 

sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.  

 Edindiğiniz bilgilerden sunum dosyası hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla ve 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. LABORATUVARIN TEMİZLİK VE DÜZENİ 
 
Çeşitli alet ve cihazlar kullanılarak deneysel çalışmalar, testler, analiz ve gözlemlerin 

yapıldığı ortamlara laboratuvar denilir. Kişisel hijyen kuralları ile birlikte laboratuvar 
ortamının da temizlik ve düzeni çok önemlidir. 

 

 

Resim 1.1: Laboratuvar ortamı 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Laboratuvar Temizlik ve Düzeninin Önemi 
 
Laboratuvarda temizlik kurallarına uyulması; çalışanların sağlığı, çevre sağlığı ve 

yapılan çalışmaların güvenilirliği açısından çok önemlidir. Temiz ve düzenli bir 
laboratuvarda iş akışı hızlanır, iş hataları azalır. 

 
Hastalık bulaşmalarının önüne geçilebilmesi açısından kirlenen ortamın ve kullanılan 

araç gerecin temizlikten sonra dezenfeksiyon ya da sterilizasyon işlemine tabi tutulması 
zorunludur. Laboratuvar ortamı ve laboratuvar araç gereçlerinin her zaman kullanıma hazır 
hâlde tutulmaları sağlanmalıdır. 

 

1.2. Laboratuvarın Temizliği ve Düzeni 
 
Çalışmaya başlamadan önce laboratuvarın ve kullanılacak malzemelerin temizlik ve 

düzen kontrolü yapılmalı, gerekli temizlik ve düzenlemeler yapıldıktan sonra analizlere 
başlanmalıdır.  

 

1.2.1. Laboratuvar Ortamı ve Standartları 
 
Laboratuvarda bulunması gereken temel donanımlar; çalışma tezgâhları, malzeme 

dolapları, kimyasal madde depoları, havalandırma tesisatı, elektrik ve aydınlatma tesisatı, 
gaz ve su tesisatı, duş sistemleri, ilkyardım dolabı ve yangın söndürme tüpü ile laboratuvarın 
özelliğine göre değişen donanımlardır. Laboratuvarın zemin, tavan ve duvarları laboratuvar 
çalışmasına uygun olmalı ve donanımlar uygun bir şekilde tasarlanmalıdır.  

 

 

Resim 1.2: Çalışma tezgâhları 

 

1.2.1.1. Zemin, Duvar ve Tavan 
 
Duvar, tavan ve tabanlar kolayca temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir 

özellikte malzemelerle kaplı olmalıdır. Laboratuvarın boya, badana ve diğer bakımları 
standartlara uygun şekilde yapılmalıdır. Zemin, kimyasallara karşı dayanıklı maddelerle, 
duvarlar antiasit seramik ile kaplanmalıdır. 
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1.2.1.2. Çalışma Tezgâhları 
 

Laboratuvar tezgâhları, kullanım rahatlığı ve dayanıklılık göz önünde alınarak 
hazırlanmalıdır. Aynı zamanda tezgâhlarda su, gaz, vakum vs. muslukları ile elektrik prizleri 
bulunmalıdır. Tezgâh üzerleri yüksek aşındırıcılığa sahip asitlerle çalışıldığından seramik 
veya antiasit seramiği ile kaplı olmalıdır. 

 

1.2.1.3. Malzeme Dolapları 
 
Laboratuvarda araç gereç, kimyasal ve çözeltilerin konulup muhafaza edilebilmesi için 

uygun dolaplar bulunmalıdır. Malzemeler bu dolaplara sistemli ve düzenli bir şekilde 
yerleştirilebilir özellikte olmalıdır. 

 
Ayrıca ilk yardım için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı ve 

gerekli talimatların yer aldığı panolar bulunmalıdır.  
 

 

Resim 1.3: Malzeme dolapları 

1.2.1.4. Kimyasal Madde Depoları 
 
Yedek malzemeler ve kimyasal maddeler yapısına, risk guruplarına ve saklama 

koşullarına göre havalandırma sistemli, kilitlenebilir ayrı odalarda bulundurulmalıdır. 
Kimyasal maddelerin depolanması ve kullanımı laboratuvar çalışanları tarafından iyice 
bilinmeli ve uygulanmalıdır. Laboratuvarda rutin olarak kullanılan kimyasal maddeler için 
bir envanter tutulmalıdır. Bu envanter, kimyasalın ismini, miktarını ve alış tarihini 
içermelidir.  

 

1.2.1.5. Laboratuvar Tesisatları 
 
Evyeler asit ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır. Gaz ve su tesisatları kolay 

kullanım ve temizlenme özelliğine sahip olmalıdır. Atık su tesisatı antiasit özellikte 
olmalıdır. 

 
Elektrik tesisatı laboratuvarda kullanılacak cihazlara uygun olarak düzenlenmeli, 

uygun yerlerde yeterli sayıda prizler bulunmalıdır. Yanıcı ve patlayıcı mekânlar için exproof 
prizler kullanılmalıdır.  
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Aydınlatma sistemleri yapılacak analizlere uygun olarak planlanmalıdır. Aydınlatma 
sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktalarının temizlenmesi kolay olacak şekilde 
tasarlanmalıdır. Yanıcı ve patlayıcı mekânlar için exproof armatörler kullanılmalıdır.  

 
Laboratuvar çalışmalarında analiz sonuçlarının olumsuz etkilenmemesi için ortamın 

toz, nem, buhar, titreşim, elektromanyetik etkenler ve zararlı canlılar gibi olumsuz şartlardan 
korunması sağlanmalıdır. Laboratuvar çalışmalarında analizlerin gerektirdiği ideal ortam 
sıcaklığı sağlanmalıdır. 

Laboratuvarlarda yapılan çalışmalar sonucu oluşan zararlı gazlar ve kirli havanın 
tahliyesi için havalandırma sistemleri olmalıdır. Zararlı gazların uzaklaştırılmasında çeker 
ocaklar kullanılmalıdır. Kirli havayı emip temiz hava verebildiği için laboratuvar tipi 
klimalar tercih edilmelidir. 

 
1.2.1.7. Atık Toplama Ünitesi 

 
Laboratuvarlardaki kimyasal ve biyolojik atıklar, çevre kirliliğini önleyici tarzda ve 

yasaların öngördüğü şekilde değerlendirilmesi gereken özel atıklar grubundandır. Kimyasal 
ve biyolojik atıkların bulunduğu kaplar sızdırmaz olmalı ve iyi havalandırma olan yerlerde 
ve özel kaplarda muhafaza edilmelidir. Asit ve baz atıkları nötr hale getirilip ana drenaja 
verilebilmesi için laboratuvarlarda asit-baz nötralizasyon cihazları bulunmalıdır. 

 

1.2.2. Laboratuvar Çalışma Kuralları 
 
Laboratuvar çalışmalarında sonuçların güvenilirliği ve çalışanların sağlığı için 

laboratuvar çalışma kurallarına uyulmalı ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. Bu 
amaçla öncelikle laboratuvar önlüğü ve koruyucu malzemeler kullanılmalıdır. 

 

Resim 1.4: Laboratuvar önlüğü 

 
 Önlükler önü kapanabilir olmalıdır. 
 Elbiselerin çıkarılıp önlüklerin giyilmesi laboratuvarın dışında yapılmalıdır. 
 Çalışma esnasında mikroorganizma bulaşması (kontaminasyon) olursa önlük 

çıkartılarak temizi giyilmelidir. 
 
Laboratuvarlarda çalışmalar sırasında kimyasal maddeler ve kontaminasyona karşı ilk 

temasta olan ellerin korunması amacı mutlaka koruyucu eldiven kullanılmalıdır.  
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Resim 1.5: Biyokimya laboratuvarı 

 
Laboratuvar çalışmalarında şu kurallara uyulmalıdır: 
 
 Zararlı maddelerin etkilerinden korunmak için laboratuvarda çalışanlar mutlaka 

önlük giymeli ve mümkün olduğu sürece eldiven kullanmalıdır. Eğer diğer 
korucu malzemeler gerekiyorsa bu malzemeler de kullanılmalıdır. 

 Laboratuvarlarda çok farklı türde yanıcı ve patlayıcı kimyasal madde 
bulunabilir. Çıkabilecek bir yangın tehlikesine karşı bu tür ortamlarda, amaca 
uygun yangın söndürme tüpleri mutlaka bulundurulmalıdır. 

 Yanıcı maddelerle çalışırken bunlar ın yakınında alevin bulunmamasına dikkat 
edilmelidir.  

 Zehirli gazlarla veya bunların oluştuğu tepkimelerle zehirlenmelerin olmaması 
için çalışırken mutlaka çeker ocak kullanılmalıdır. 

 Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak su geçirmez 
bir bantla kapatıldıktan sonra laboratuvarda çalışılmalı, aksi takdirde 
çalışılmamalıdır. 

 Kimyasalların bulunduğu kapların ağzı açık bırakılmamalı ve kapaklar birbirine 
karıştırılmamalıdır. 

 Kimyasal ve diğer tüm atıklar talimatlarına göre uygun kaplara konulmalıdır. 
Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır. 

 Laboratuvara çanta, ceket, kaban, palto, vb. malzemeler getirilmemelidir. Bu 
gibi malzemeler laboratuvarın dışında muhafaza edilmelidir.  

 Laboratuvarda çalışanlarından uzun saçlı olanların saçlarını toplamaları ve 
ziynet eşyası takmamaları kendi güvenlikleri açısından gereklidir. 

 Laboratuvarlarda terlik, sandalet ve burnu açık ayakkabılar giyilmemelidir. 
 Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemeli, kimyasal maddelerin tadına 

bakılmamalı, çalışırken eller yüze sürülmemelidir. 
 Aynı spatül veya kaşık ile başka bir kimyasal madde alınmamalıdır. 
 Etiketsiz bir şişeye veya kaba, kimyasal madde konulmamalıdır. Ayrıca boş 

kaba kimyasal bir madde konulunca hemen etiketi yapıştırılmalıdır. Üzerinde 
etiketi olmayan şişelerdeki kimyasal maddeler deneylerde kesinlikle 
kullanılmamalıdır.  
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 Zehirli ve tahriş edici çözeltiler, pipetten ağız yolu ile çekilmemelidir. Bu işlem 
için puar kullanılmalıdır. 

 Tüm asit ve alkali çözeltiler sulandırılırken daima suyun üzerine asit ve alkali 
çözeltiler yavaş yavaş dökülmeli, asla asit ve alkali çözeltiler üzerine su 
dökülmemelidir.  

 Kimyasallar taşınırken iki el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutarken, diğeri 
ile şişenin altından kavranmalıdır.  

 Organik çözücüler lavaboya dökülmemeli, laboratuvar içerisinde yetkililerce 
belirlenen toplama şişe veya kaplarının içerisine dökülmelidir. 

 Çalışma bitiminde sonuçlar dikkatli bir şekilde kayıt edilmelidir. Analiz ile ilgili 
bir sonuç raporu hazırlanmalıdır. 

 Laboratuvar çalışmaları bittikten sonra eller mutlaka sabun ve su ile 
yıkanmalıdır. 

 

Resim 1.6: Histoloji laboratuvarı 

 

1.2.3. Laboratuvar Ortamının Temizliği 
 
Çalışmaya başlamadan önce laboratuvarın ve araç gereçlerin temizlik kontrolü 

yapılarak temiz değilse gerekli temizlikler yapıldıktan sonra analizlere başlanmalıdır. 
 

 

Resim 1.7: Temizlikte kullanılan malzemeler 

 
 Laboratuvarın her bölümünde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik 

olarak yapılmalıdır.  
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 Çalışma alanları ile kullanılan malzemeler her analizin ve her günün sonunda 
temizlenmeli, bir sonraki çalışmaya temiz olarak bırakılmalıdır. 

 Analizde kullanılan tüm araç gereçler, malzemenin cinsine ve tekniğine uygun 
olarak temizlenmelidir. Temiz ve steril araç gereç, kapalı bir dolap içerisinde 
muhafaza edilmelidir. 

 Dezenfekte edilen malzemeler kurutulduktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır. 
 Günlük çalışma sonunda çeşmeler, gaz muslukları ve elektrik düğmeleri kapalı 

tutulmalıdırlar. 
 Kırılan, özelliğini kaybeden, tek kullanımlık vb. malzemeler, kimyasal ve 

çözeltiler usulüne uygun olarak toplanmalı ve imha edilmelidir. 
 Temizlikte kullanılan paspas kullanım öncesi ve sonrası yıkanmalıdır. Paspas 

%1’lik sodyum hipoklorid çözeltisinde 20 dakika bekletilmelidir. 
 Dökülen kan, vücut sıvıları vb. enfekte materyal zaman geçirmeden uygun bir 

dezenfektanla temizlenmelidir. Enfekte materyalle yapılan çalışmalarda 
kirlenen alanların üzeri uygun bir dezenfektan çözeltisi ile kaplanarak (örneğin 
%10’luk hipoklorit çözeltisi) 15-30 dakika bekletilmeli ve daha sonra 
temizlenmelidir. 

 Laboratuvar ortamı hiçbir zaman kirli ve ıslak (nemli) bırakılmamalıdır. Temiz 
ve kuru bir yerde mikroorganizmalar barınamaz. 

 Laboratuvardaki araç gereçler, kullanıma hazır halde olması için düzenli olarak 
kontrol edilmelidir. 

 Laboratuvar çalışmalarından çıkan atıklar, laboratuvar yönetimince tanımlanan 
kurallar doğrultusunda uzaklaştırılmalıdır. Tıbbi atıkları atık kovalarına 
koymalı, kesici, delici ve kesici uçlu aletlerin atıldığı delinmeye dayanıklı 
kutular kullanılmalı ve bu kutuların ağzı kapalı tutulmalıdır. 

 

 

Resim 1.8: Laboratuvar temizliği 

 

1.2.4. Laboratuvar Araç Gereçlerinin Temizlik ve Düzeni 
 
Laboratuvarda kullanılan malzemelerin temizliği analizlerin güvenilirliği açısından 

son derece önemlidir. En küçük bir bulaşıklılık veya kirlilik analiz sonuçlarında çok ciddi 
hatalara sebep olur. Çalışma sırasında kirli malzemeler yıkama kabına veya lavaboya 
konmalı, masa üzerinde bırakılmamalıdır. Kullanılan malzemeler gerekiyorsa içinde 
dezenfektan çözelti bulunan özel kaplara aktarılmalıdır. Analiz bitirildikten sonra her bir 
malzeme usulüne uygun olarak temizlenmelidir.  
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1.2.4.1. Temizlik Çözeltileri 
 
Laboratuvarda kullanılan temizlik çözeltileri kral suyu, kromik asit çözeltisi, bazik 

permanganat çözeltisi, kuvvetli asitler, kuvvetli bazlar ve organik çözücülerdir. Temizlik 
çözeltileri laboratuvarda hazırlanabileceği gibi hazır olarak da temin edilebilir.  

 
 Kral suyu: Kral suyu, asitlerin az etkilediği ya da etkilemediği altın ve platin 

gibi metallerle tepkimeye girebilen kuvvetli bir asit çözeltisidir. 3 birim 
hidroklorik asit ile 1 birim nitrik asitin karıştırılmasıyla hazırlanabilir. Bu 
çözelti, pas gibi çıkmayan inorganik kalıntıların temizlenmesinde kullanılır. Bu 
çözeltinin giysi ve cilt ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. 

 Bazik permanganat çözeltisi: 10 gram potasyum permanganat ile 10 gram 
sodyum hidroksitin, 100 ml damıtık su içindeki menekşe renkli çözeltisidir. 
Rengi koyu kahverengiye dönene kadar kullanılabilir. Kirli cam malzemeler bu 
çözelti ile çalkalanır ya da bu çözeltide bir süre bekletilir. Sonra çeşme suyu ve 
saf su ile yıkanır. 

 Kromik asit çözeltisi: Bu çözelti, yağ gibi maddelerin neden olduğu kirlere 
karşı çok etkili olduğu için en çok kullanılan temizlik çözeltilerinden biridir. 
Kromik asit çözeltisi turuncu renktedir. Aynı çözelti uzun süre tekrar tekrar 
kullanılabilir. Eğer rengi yeşile dönerse çözeltinin bozulduğu anlaşılır ve yenisi 
hazırlanır. Hazırlanmasında ve kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. Kromik 
asit çözeltisi %4’lük, %5’lik veya %6’lık olmak üzere farklı konsantrasyonlarda 
hazırlanabilir. Kromik asit çözeltisi (%5’lik 500 ml) hazırlanırken şu 
basamaklar izlenir:  

 

 Öncelikle 25 g potasyum dikromat tartılıp uygun bir cam kaba aktarılır.  

 Üzerine yaklaşık 25 ml kadar saf su eklenerek bulamaç yapılır.  

 Üzerine yavaş yavaş 500 ml derişik sülfürik asit ilave edilip karıştırılarak 
tamamen çözünmesi sağlanır. Sıcaklık bu sırada 70-80 °C’ye ulaşır. Bu 
nedenle bir süre bekletilerek soğutulur.  

 Hazırlanan çözelti cam kapaklı şişeye aktarılıp etiketlenerek mümkünse 
çeker ocak içerisinde muhafaza edilir.  

 
 Organik çözücüler: Başta etil alkol (etanol) olmak üzere cam malzemelerin 

organik kalıntılardan arındırılmasında aseton, benzen vb. gibi birçok organik 
çözücü kullanılabilir. 

 
1.2.4.2. Cam Malzemelerin Temizliği 

 
Kimyasal analizlerde kullanılan cam malzemelerin iyi temizlenmemesi ile kalan artık 

ve kirlilikler, analiz sonuçlarının hatalı çıkmasına sebep olur. Özellikle mineral madde 
analizlerinde, analiz ppm (mg/kg) düzeyinde yapılacağı için her türlü kalıntı hataya neden 
olur. Bu analizlerde kullanılacak bütün cam malzemeler bir gece öncesinden nitrik asitte 
bekletilmeli, ertesi gün önce bol çeşme suyuyla daha sonra da deiyonize su ile iyice 
çalkalanarak kurutulduktan sonra kullanılmalıdır.   
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Cam malzemenin kirliliği gözle fark edilmeyebilir. İçleri saf su ile ıslatılarak temiz 
olup olmadığına bakılmalıdır. Saf su kabın çeperlerinde damlacıklar şeklinde kalırsa kap 
kirli demektir. Cam malzemelerin temizliğinde kaba temizleme yapıldıktan sonra elde veya 
bulaşık makinesinde yıkama yapılır. Yıkamayla çıkmayan kirlerin temizliğinde ise uygun 
temizlik çözeltileri kullanılır. Temizlik esnasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.  

 
 Bulaşık makinesi ile yıkama: İlk olarak malzemeler içerisindeki kimyasallar 

ilgili atık şişelerine boşaltılır. Daha sonra gerekli temizleyiciler ile malzemelerin 
kaba temizliği yapılır ve bulaşık makinesinde yıkanır. Bulaşık makinesinden 
çıkan malzemelerin temiz olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.  

 Bulaşıkları elle yıkama: Kirli malzemeler öncelikle içlerindeki kimyasal 
maddeler atık şişelerine boşaltıldıktan sonra musluk suyu ile çalkalanarak kaba 
temizliği yapılıp içerisinde sabunlu veya deterjanlı sıcak su bulunan yıkama 
kabına konulur. Bir süre sabunlu veya deterjanlı su içerisinde bekletilir. Daha 
sonra malzemeler fırçalanarak temizlenir. Çeşme suyu ile durulanır. Son olarak 
saf sudan geçirilerek çalkalanır. 

 Temizleme çözeltileri ile temizleme: Yıkama sonrasında kiri çıkmamış olan 
malzemeler var ise bunların temizliğinde temizlik  çözeltilerinden yararlanılır. 
Temizlik çözeltileri ile temizlenen malzemeler, çeşme suyu ile durulanıp daha 
sonra sıcak su ve deterjan ile yıkanır, çeşme suyu ile durulandıktan sonra saf 
sudan geçirilir. 

 Seyreltik hidroklorik asit çözeltisi ile temizleme: Asit ile yıkama, daha çok 
sabunla ve deterjanla yapılan temizlemelerden sonra kiri çıkmayan cam 
malzemeler için uygulanır. Temizlenecek cam malzemeler, içerisinde %4’lük 
hidroklorik asit çözeltisi bulunan yıkama kabına konulur. 10 dakika beklettikten 
sonra çıkarılır.  

 Kromik asit çözeltisi ile temizleme : Kromik asit çözeltisi, seyreltik hidroklorik 
asit çözeltisi ile temizlendiği halde kiri çıkmayan malzemeler için kullanılır. 
Temizlenecek cam malzemeler, önce çeşme suyunda gerekirse fırça kullanarak 
temizlenir. Kromik asit çözeltisi ile yağsı damlacıklar kalmayıncaya kadar 
çalkalanır. Kiri çıkmayan maddeler var ise kromik asit çözeltisinde yeterli süre 
bekletilir. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra kromik asit çözeltisi şişesine 
geri boşaltılır. Malzemeler çalkalanarak çıkarılır. 

 
Temizleme işleminden sonra malzemeler kurutularak yerlerine kaldırılır. 

Malzemelerin kurutulması ya kurutma askılarında kendi haline bırakılarak ya da etüvde 
uygun sıcaklıkta bekletilerek yapılır. Kurutma, basınçlı hava üflenerek veya saf asetonla 
çalkalayarak da yapılabilir. 

 

1.2.4.3. Diğer Malzemelerin Temizliği  
 
Cam malzemenin dışındaki diğer malzemelerin temizliğinde de aynı temizlik işlemleri 

uygulanır. Ancak diğer malzemeleri yıkarken dikkat edilecek nokta temizlik çözeltilerinin 
malzemede aşınma (korozyona) ve bozulmaya neden olmamasıdır.  
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Laboratuvarda kullanılan plastik ve metal kaplar sadece deterjan veya sabunlu su ile 
temizlenir. Laboratuvarlarda kullanılan porselen malzemeler ise kullanımdan hemen önce 
temizlenmelidir. Porselen malzemeler ilk önce sıcak deterjanlı su ile fırçalanarak yıkanıp 
musluk suyu ve saf su ile çalkalanır. Eğer kirler çıkmadıysa kromik asit çözeltisi ile 
temizlenir veya içerisine nitrik asit konulup bir gece bekletilir. Temizleme çözeltisi ile 
temizleme işlemi yapıldıktan sonra malzemeler önce çeşme suyu sonra saf su ile iyice 
yıkanır. Kül analizi ve kuru yakma yöntemi ile numune hazırlama için kullanılacak 
krozelerde aynı şekilde bir gece nitrikasitte bekletildikten sonra önce çeşme suyuyla sonra da 
deiyonize su ile çalkalanmalıdır. 

 
Laboratuvar muayeneleri için gerekli olan araç gereçlerin temizlik ve bakımlarının 

düzenli bir şekilde yapılmaları gerekir. Temizliği yapılan araç gereçler, yerlerine 
yerleştirilmeli ve laboratuvar muayeneleri için her zaman kullanıma hazır halde tutulmalıdır. 

 

1.3. Genel ve Tıbbi Atıkların Ortadan Kaldırılması 
 
Laboratuvar çalışmaları sonrasında ortaya çıkan atıklar; birbirinden kolayca ayırt 

edilebilen üç ayrı renkteki torbalarda toplanmalıdır. Tıbbi atıklar “KIRMIZI”, evsel atıklar 
“SİYAH”, ilaç ve serum şişesi gibi cam atıklar ise “MAVİ” torbada toplanır. 

 

1.3.1. Genel Atıklar 
 
Sağlık açısından risk ya da tehlike oluşturmayan mikroorganizma bulaşmamış 

(kontamine olmamış) evsel ve ambalaj materyali gibi atıklardır. 
 

1.3.2. Tıbbi Atıklar 
 
Sağlık açısından risk oluşturan, tehlikeli, içerisinde hastalık yapıcı mikroorganizma 

barındıran (enfeksiyöz), hastalık yapıcı (patojen) özellikte doku ve organ parçaları, sıvı ve 
kontamine materyaller bu gruba girer. 

 
Tıbbi atıklar, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak 

ortadan kaldırılmalıdır. Tıbbi atıkların ortadan kaldırılması ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırılmasında, Koruma Kontrol Dersinde kullanılmak üzere hazırlanan ve yayınlanan 
Biyogüvenlik Önlemleri Modülünün (bireysel öğrenme materyalinin) ilgili bölümünden 
yararlanılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak hayvan hastanesinin ya da veteriner 

kliniği laboratuvarının temizlik ve düzenini sağlamaya yönelik bir uygulama yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hijyeni sağlayınız. 
 Gerekli güvenlik önlemlerini almalısınız. 
 Kişisel hijyen kurallarına uymalısınız. 
 İş elbisesi, çizme ve eldiven giymelisiniz. 

 Temizlik öncesi hazırlıklarını 
yapınız. 

 Laboratuvar temizliğini kontrol etmelisiniz. 
 Temizlik işleminde kullanacağınız 

malzemeleri hazırlamalısınız. 

 Laboratuvar zemininde bulunan kaba 
kir ve çöpleri temizleyiniz. 

 Temizliği fırça ve faraş yardımıyla 
yapmalısınız. 

 Toz oluşturmamaya özen göstermelisiniz. 

 Tezgâhları yüzey temizleyici 
maddelerle silerek temizleyiniz. 

 Tezgâh üzerinde bulunan araç gerece zarar 
vermemeye özen göstermelisiniz. 

 Laboratuvar zeminini paspaslayarak 
temizleyiniz. 

 Paspas kovasına mutlaka temiz su ve yeteri 
kadar temizlik maddesi koymayı 
unutmamalısınız. 

 Paspasın temizliğini kontrol etmelisiniz. 
 Çıkmayan lekeler var ise uygun 

temizleyicilerle temizlemelisiniz. 

 Laboratuvar ortamının 
dezenfeksiyonunu yapınız. 

 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon modülüne 
bakmalısınız. 

 Kirli olan laboratuvar araç gereçlerini 
temizleme kabında toplayınız.  

 Malzemeler içerisindeki kimyasalları ilgili 
atık şişelerine boşaltmayı unutmamalısınız.  

 Cam malzemeleri kırmamaya dikkat 
etmelisiniz.  

 Kirli olan laboratuvar araç gereçlerini 
çeşme suyu ile durulayınız. 

 Temizleme işlemi sırasında kabın 
çeperlerinin çizilmemesine dikkat 
etmelisiniz.  

 Araç gereçleri deterjanlı ılık su ile 
fırçalayınız. 

 Cam malzemelerin kırılmamasına dikkat 
etmelisiniz. 

 Çeşme suyu ile durulayınız. 
 Deterjan kalıntısı kalmamasına özen 

göstermelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kiri çıkmamış malzemeleri 
temizleme çözeltisinde bekletiniz. 

 Kirlilik derecesi ve özelliğine göre 
temizleme çözeltisi seçmelisiniz. 

 Tekrar çeşme suyu ile durulayınız. 

 Temizleme çözeltilerinin kalıntılarının 
kalmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Temizleme çözeltisinin cilde temas 
etmesini önlemelisiniz. 

 Saf sudan geçiriniz.  Piset kullanarak saf su ile durulamalısınız. 

 Temizlenmiş malzemeleri kurutunuz. 
 Kapları ters çevirerek uygun bir yerde 

(kurutma dolabı, kurutma askılıkları vb.) 
tozlanmadan kurumasını sağlamalısınız. 

 Kurumuş malzemeleri 
raflara/dolaplara yerleştiriniz. 

 Malzemeleri gruplandırarak 
yerleştirmelisiniz. 

 Tezgâh, lavabo ve zemin temizliğini 
yapınız/yaptırınız. 

 Temizlik kontrolünü yapmayı 
unutmamalısınız. 

 Malzeme kayıtlarını tutunuz.  Dikkatli ve titiz olmalısınız. 

 Laboratuvar atıklarını kontrol ediniz. 
 Güvenlik kurallarına uygun hareket 

etmelisiniz. 

 Evsel atıkları siyah poşetlere 
toplayarak çöp kovasına atınız. 

 Güvenlik açısından atıkları usulüne uygun 
toplamaya özen göstermelisiniz. 

 Biyolojik ve kimyasal atıkları tıbbi 
atık toplama kaplarına toplayınız. 

 “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine” 
göre hareket etmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakiler den hangisi temizlik çözeltisi değildir?  
A) Kral suyu  
B) Kromik asit çözeltisi  
C) Bazik permenganat çözeltisi  
D) Etil alkol 
E) Gliserin 
 

2. Cam malzemelerin temizliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en doğru sırasıyla 
yazılmıştır?  
A) Kaba temizlik, deterjanla yıkama, çeşme suyunda durulama, saf sudan geçirme  
B) Kaba temizlik, çeşme suyunda durulama, deterjanla yıkama, saf sudan geçirme  
C) Çeşme suyunda durulama, kaba temizlik, deterjanla yıkama, saf sudan geçirme  
D) Deterjanla yıkama, kaba temizlik, çeşme suyunda durulama, saf sudan geçirme  
E) Deterjanla yıkama, çeşme suyunda durulama, kaba temizlik, saf sudan geçirme  
 

3. Kral suyu hangi çözeltilerin karışımıyla hazırlanır?  
A) 3 birim hidroklorik asit 1 birim sülfürik asit  
B) 3 birim hidroklorik asit 1 birim nitrik asit  
C) 3 birim nitrik asit 1 birim hidroklorik asit  
D) 3 birim sülfürik asit 1 birim nitrik asit  
E) 3 birim sülfürik asit 1 birim hidroklorik asit 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atıkların atılacağı torbanın rengidir? 
A) Siyah 
B) Mavi 
C) Yeşil 
D) Beyaz 
E) Kırmızı 
 

5. Kromik asit çözeltisinin rengi hangi renge dönerse çözeltinin bozulduğu anlaşılır?  
A) Kahverengi 
B) Turuncu  
C) Menekşe  
D) Yeşil  
E) Mavi 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

6. (   ) Kirli ve dağınık bir laboratuvarda iş akışı yavaşlar, analiz hata kaynakları azalır. 

7. (   ) Laboratuvarda temizlik esnasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır. 

8. (   ) Her çalışmanın ya da her günün sonunda zemin ve tezgâhların temizliği 

yapılmalıdır. 

9. (   ) Kromik asit çözeltisi, pas gibi çıkmayan inorganik kalıntıların temizlenmesinde 

kullanılır. 

10. (   ) Malzemelerin temizliğinde deterjanlı soğuk su ile yıkama yapılır. 

11. (   )Analize başlamadan önce cam malzemelerin temiz olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. 

12. (   ) Cam malzemelerin içlerine saf su konulduğunda saf su kabın çeperlerinde 

damlacıklar şeklinde kalırsa kap temiz demektir. 

 
 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 
 
 
Hayvanlardan tekniğine uygun olarak kan alabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Size yakın olan bir veteriner kliniğine giderek çeşitli hayvan türlerinde kan 

almak için tercih ettikleri damarların hangileri olduğunu öğreniniz.  

 Kan alma işleminde kullanılan araç gereçleri araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgilerden sunum dosyası hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla ve 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2. HAYVANLARDAN KAN ALMA 
 
Hastalıkların tanısında, kanın bileşenlerinde oluşan değişimleri ortaya koyabilmek 

oldukça önemlidir. Kan muayeneleri hayvan hastalıklarının teşhisine yardımcı olan önemli 
bir faktördür. Akut arpalama, akut beyin zarı yangısı, beyin konjesyonu, hava gazı, kükürt 
gazı, kükürtlü hidrojen ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi hastalıklarda, kan analizleri 

yapmak, serum hazırlamak ve otohemoterapi (Hastanın damarından alınan kanın hemen 
aynı hastaya şırınga edilmesiyle uygulanan sağaltım)yapmak gerektiğinde hayvanlardan 
kan alınır.  

 
İğne veya kanül yardımı ile istenen miktardaki kanın tekniğine uygun şekilde vücut 

dışına akıtılması işlemine “kan alma” denir. Kan alma işleminde damara girme ve damardan 
çıkılması aşamaları, enjeksiyon modülünde damar içi enjeksiyon işleminde uygulandığı 
gibidir. 

 

Resim 2.1: Kan alma işlemi  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Deney hayvanı kulak venasından kelebek seti ile kan alınışı 

 
Damarlar içinde sürekli hareket hâlinde canlı bir sıvı olan kan,  plazma ve plazma 

içerisinde süspansiyon halinde bulunan kan hücrelerinden (eritrosit, lökosit ve trombositler) 
oluşur. Plazma, tüm kanın %55-60’ını oluşturur. Kanın önemli işlevlerini yapabilmesi için 
canlı vücudunda belli bir hacimde bulunması gerekir. Kan miktarı canlıya göre farklılık 
gösterir. İnsan, koyun ve köpekte vücut ağırlığının 1/13’ü, atta 1/15’i, kedi, tavşan ve 
kobayda 1/20’si ve sığırlarda vücut ağırlığının 1/12’si kadardır.  

 
Kanın şekilli elemanları;  eritrositler,  lökositler ve trombositlerdir. Kanın şekilli 

elemanlarının volümünün toplam kan volümüne göre % değeri,  hematokrit olarak 
tanımlanır. Klinik uygulamada eritrosit sayısı (RBC), hemoglobin (HGB, HB), hematokrit 
(HCT), ortalama eritrosit volümü (MCV), ortalama eritrosit hemoglobini (MCH), ortalama 
eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), lökosit sayısı (WBC), trombosit sayısı (PLT) 
hepsi beraber kan sayımı (hemogram)  olarak ifade edilir.  Bazı otomatik kan sayım 
cihazları, eritrosit dağılım genişliğini (RDW) de verirler.   

 

Arteriyel kanın rengi venöz kanınkinden daha açıktır. Kan, protein içeriği ve şekilli 
elemanları nedeniyle viskozdur; viskozitesi suyunkinin 5 katı kadardır.  Kan pH’ı ortalama 
7,4 ve dansitesi (yoğunluğu) 1,035-1,075 g/cm3 arasındadır. 

 

Kanın görevleri  
 

 Kan, besin maddelerini veya bunların sindirim ürünlerini bağırsaklardan ve 
karaciğerden dokulara; dokulardan da karaciğere veya bir başka dokuya taşır.  

 Kan, akciğerler ile dokular arasında solunum gazlarının (O2 ve CO2)  
alışverişini ve taşınmasını sağlar.  

 Kan, metabolizmanın üre ve ürik asit gibi artık ürünlerini atılmak üzere 
böbreklere, deriye, bağırsaklara ve karaciğere taşır.  

 Kan, etkileriyle organların fonksiyonlarını uyaran veya yavaşlatan enzim, 
hormon, vitamin gibi maddeleri dokular arasında taşır.  

 Kan, içerdiği lökosit, antikor ve antitoksinlerle organizmayı 
mikroorganizmalara karşı korur.  

 Kan, vücudun elektrolit, su ve asit-baz dengesini düzenler.  
 Kan, vücut yüzeyine yayılıp geri çekilerek vücudun ısısını düzenler. 
 Organizmayı kanamalardan korur.  
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Canlılarda normal kan miktarının 1/10’u alınabilir. Hayvanlar kanlarının ¼ oranında 
azalmasına dayanabilirler. 

 

2.1. Kan Almak İçin Tercih Edilen Toplardamarlar 
 
Hayvan türlerinde kan almak için tercih edilecek toplardamarlar değişiklik gösterir.  
 
At ve sığırlarda kan alma işlemi için en uygun toplardamar Vena jugularis’tir. Vena 

jugularis’ten kan almak için en uygun nokta boynun orta üçte biriyle üst üçte birinin 
birleştiği yerdir. Bu noktanın 5-6 parmak altından turnike bağlanabilir.  

 

 

Şekil 2.1: Sığır ve atta vena jugularis 

 
Koyun ve keçilerde Vena jugularis’ten veya köpeklerde olduğu gibi arka bacaklarda 

Vena saphenaparva’nın ramusdorsalisinden ya da ön bacaklarda Vena 
cephalicaantebrachii’den kan alınabilir. 

 
Köpek ve kedilerde kan alma işlemi için tercih edilen toplardamarlar ön bacakta Vena 

cephalicaantebrachii ve arka bacakta Vena saphenaparva’dır. Zorunlu durumlarda Vena 
sublingualis’ten kan alma işlemi yapılabilir. Köpek yavrularında Vena jugularis’ten de kan 
almak mümkündür. 

 

 

Resim 2.3: Köpekte kan alma yerleri 

 
Kanatlılarda dirsek ekleminin tam orta bölgesinde vena cutaneaulnaris kan alma işlemi 

için tercih edilir. 
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2.2. Kan Alma İşleminde Kullanılan Araç Gereçler 
 
Vene girmek için uygun G'de iğne ve uygun uzunlukta şırınga seçilmelidir. Fare ve 

sıçanların kuyruk veni için daha küçük iğneler (25-30 G) kullanılmalıdır. Diğer hayvanlarda 
başka damarlar için uygun iğne-şırınga hayvanın büyüklüğüne ve örnek alma için seçilen 
yere bağlı olacaktır. 

 

Hayvan Türü İğne Numarası (G) 

 At, Sığır  16 - 19 

 Koyun, Keçi  18 - 20 

 Köpek  20 - 22 

 Kedi  22 - 25 

 Kanatlı, Tavşan, Kobay  22 - 26 

 Rat, Fare  23 - 27 

Tablo 2. 1: Hayvan türüne göre kullanılacak iğne numaraları 

 
Kan örneği cam veya polikarbonattan yapılmış tüplere alınır. Kan hücrelerini 

değerlendirmek veya kanın plazmasını elde etmek için kan, içinde pıhtılaşmayı önleyen 
madde (antikoagulan madde) bulunan tüplere alınır. Kan serumu elde etmek için kan içinde 
pıhtılaşmayı önleyen madde bulunmayan tüpe alınır. Tüpler, kanın laboratuvara sağlıklı bir 
şekilde gönderilmesi için kullanılan materyallerdir. 

 

Kapak Rengi Tüp İçeriği Uygulanan Testler 

 Kırmızı  Jel  Biyokimya ve Hematoloji 

 Mavi  Sitrat  Pıhtılaşma testleri 

 Mor  EDTA  Biyokimya ve Hematoloji 

 Yeşil  Lityum Heparin  Kromozom çalışmaları 

 Gri  NaF / EDTA  Glikoz, alkol, laktat 

 Siyah  Sitrat  ESR 

 Pembe  EDTA  Kan grubu, antikor / titre testleri 

 Koyu Mavi  Sodyum Heparin  Çinko, iz elementler 

 Beyaz  Boş  İdrar, ACR, osmolarite testleri 

Tablo 2.2: Kapak renklerine göre kan alma tüplerinin kullanılışları  
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Şekil 2.2: Vakumlu tüpe kan alınmasında kullanılan araç gereçler  

 

 

Şekil 2.3: Vakumlu tüpe kan alınmasında kullanılan araç gereçler 

 
Hayvanın hareket etmesini engellemek için zapturapt gerekir. Kan alma işlemi için 

Zapturapt ve Enjeksiyon Dersine ait zapturapt modüllerinde açıklandığı şekliyle hayvanlar 
genellikle ayakta zapturapt altına alınmalıdır. İyi yapılan zapturapt ile kan alma esnasında 
kan damarlarının ve diğer organların yaralanması önlenir. At, sığır, koyun, keçi, kedi, köpek, 
domuz, tavşan, fare ve sıçan için zapturapt araç gereçlerine ihtiyaç duyulur. Sinirli, inatçı ve 
fazla direniş gösteren hayvanlarda işlemi kolaylaştırmak için kan almadan önce sedatif, 
trankilizan veya nöroleptik ilaçlardan yararlanılır. 

 

 

Resim 2.4: Kana almada kullanılan vakumlu tüpler 

 

2.3. Toplardamardan (Venöz) Kan Alma  
 
Kan örneği almak için genellikle toplardamarlar kullanılır. Enjektabl ilaçlar dahil sıvı 

verilmesindeki genel kurallar kan almada da uygulanır. Hematolojik muayeneler için kan, 
sabahleyin aç karnına ya da sindirim sürelerinin dışında bedensel ve ruhsal tam bir 
dinlenmeden sonra alınır. Genellikle büyükbaş hayvanlardan ayakta dururken, küçük 
hayvanlardan masa üzerinde oturtularak veya yatırılarak kan alınır. Sakin durmayan 
hayvanların gözleri bir bezle bağlanır.  
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2.3.1. Kan Alma Yerinin Hazırlanması 
 
Vene girileceği zaman yerin iyi görülebilmesi için kıllar tıraşlanır veya kırkılır. 

Enjeksiyon alanı alkolle temizlenmelidir. Bazı işlemler anestezi gerekirken genellikle 
hayvan uygun şekilde sabitleştirilirse işlem anestezisiz başarılabilir. Damarların çok iyi 
görülebilir hale getirilebilmesi için dilatasyon tekniklerinden biri kullanılabilir.  

 
Damar tıkanabilir ve uygulanan basınç damarda bir miktar genişlemeye neden 

olacaktır. Isıtma da dilatasyon yapar. Tavşan kulağı, fare veya sıçan kuyruğu kullanıldığı 
zaman düşük watlı lamba, ısıtmak için kullanılabilir. Lamba aydınlatmayı da sağlayarak ek 
yardımda bulunacaktır. Damarlar alkolle temizlendikten sonra ksilenli gazlı bezle silinerek 
de dilate olur. Sıklıkla alkolle ıslatılmış gazlı bezle derinin sert silinmesi yeterli dilatasyon 
yapacaktır. 

 

Resim 2.5: Kan alma yerinin antisepsisi 

 

2.3.2. VenözKan Alma Tekniği  
 
İğnenin vene girişi, normal koşullarda girişimin en yorucu kısmıdır. Venlerkollabe 

olabilir, kayabilir bu nedenle girilmesi zordur. Tam, dikkatli olarak iğnenin sokulması, daima 
en uygunudur ve birkaç defa teşebbüs gerekebilir.  

 
İğne vene paralel olarak sokulur ve ucu longitudinal aks boyunca lümene çevrilir. 

Venden kan alma sırasında aspirasyon yavaş yapılarak kollaps önlenmelidir. 
 

 

Resim 2.6: Köpekte vena sephanaparva’dan kan alınması  
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2.3.2.1. Enjektörle Venöz Kan Alma 
 
 Kan alma işlemi için gerekli araç gereç hazırlanır. 
 Hayvanın zapturaptı yapılarak kan alınması için uygun pozisyona getirilir.  
 Kan alınacak toplardamarın bulunduğu bölge belirlenir. 
 Gerekiyorsa bölge tıraş edilir. 
 Bölge antiseptikle silinir. 
 Girilmek istenen toplardamarın üst bölgesine (kalp tarafına) elle veya bir 

bandajla turnike uygulanır. 
 Girilecek damar palpe edilir. Kan alınacak bölge alkol veya antiseptik madde ile 

silinerek antisepsi yapılır. Belirginleşen toplardamar (vena) elle yoklandıktan 
sonra kan akımının tersi yönde önce deriye ardından damara girilir.  

 Önce iğnenin keskin yüzü yukarı doğru tutularak damara girmek istenilen 
bölgenin yaklaşık 1-2 cm altından deriye 30-45° 'lik açı ile sonra iğneyi 
yaklaşık 15° ' lik açıya getirerek ven içine yavaşça sokup ilerleterek damara 
girilir. İğnenin 90° lik bir açıyla tek bir hareketle batır ılması ile de damara 
girilebilir.  

 

Resim 2.7: Köpekte Vena cephalicaantebrachii’den kan alınışı  

 
 Enjektör bulunan el oynatılmadan, serbest kalan el ile piston hafifçe geri 

çekilerek kan gelip gelmediği kontrol edilir. Kan görüldüğünde, serbest olan el 
ile turnike açılır. 

 Kan yavaşça enjektör içine çekilerek kan alma işlemi gerçekleştirilir.  
 Kan çekme işlemi bitince kuru pamuk tampon fazla bastırılmadan iğne yavaşça 

çıkarılır. 
 Hayvan gözlemlenir. Kan alınan tüpe gerekli bilgiler yazılır. 

 

Resim2.8: Vena jugularisten kan alma işlemi  
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2.3.2.2. Vakumlu Tüpe Venöz Kan Alma 
 
 Vakumlu kan tüpüne kan almak için, kan alma tüpü tutucusuna iğnesi vidalanır. 

İğnenin koruyucu bölümü çıkarılır.  
 

 

Resim 2.9: Vakumlu tüpe kan alma işlemine hazırlık  

 
 İğne, kan alınacak venle hizalanıp 30 derecelik açı ile deri tabakasını geçip 

deriye paralel şekilde 15° dereceye küçültülerek vene paralel olarak 0,5- 1 cm 
ilerletilir.  

 İğne yerine yerleştikten sonra tüp, tıpayı delmek ve vakumu boşaltmak 
amacıyla ileri (adaptöre doğru) bastırılmalıdır.  

 Venden tüp içine kanın yavaşça dolması sağlanır. Kan tüpün içine akmaya 
başladığında iğne hareket ettirilmeden turnike gevşetilir.  

 Kan alma tüpü kanla dolduğunda aktif olarak kullanılan elin başparmağıyla 
adaptörün bağlantı yerine basınç uygularken dolu kan alma tüpü adaptörden geri 
çekilir. Yerineihtiyaç halinde başka tüp sokulur. 

 Yeterli kan numunesi alındıktan sonra turnike çözülür. İğne, (adaptörün yönü 
değiştirilmeden) üzerine kuru bir tampon kapatılarak damardan çıkarılır. 
Tampon üzerine 2-3 dakika bastırılarak tutulur.  

 Adaptör, iğnesi döndürülerek çıkarılır ve kesici-delici atık kutusuna atılır. 
Antikoagulanlı tüpte kan ile antikoagulanın karışması sağlanır.  

 Kullanılan malzemeler tıbbi atık kutusuna atılır. Eldivenler çıkarılır. 
 

 

Resim 2.10: Tıbbi atık kutusu  



 

24 

2.4. Kapillar Kan Alma  
 
Froti hazırlanması, kanama zamanı ve pıhtılaşma zamanı belirleme, alyuvar ve 

akyuvar sayımı, hemoglobin miktarının tayini gibi az miktar kanın yeterli bulunduğu 
durumlarda kapillar kan alınır. 

 

2.4.1. Kapillar Kanın Alınacağı Yerler 
 
Sığır, at domuz, koyun, keçi, köpek, kedi ve tavşan gibi büyük hayvanlarda kulak ucu 

ya da kenarından alınır. Kobay, fare gibi küçük laboratuar hayvanlarında kuyruk ucundan, 
kanatlılarda ibik ucu makasla kesilerek kan alınır. Maymunda kulak kepçesi ya da parmaktan 
kan alınır. 

 

2.4.2. Kapillar Kan Alma Tekniği 
 
 Kan alma işlemi için gerekli araç gereç hazırlanır. 
 Kan almak için hayvan tutularak uygun pozisyona gelmesi sağlanır. 
 Kan alınacak bölge belirlenir. 
 Gerekiyorsa bölge tıraş edilir. 
 Kan alınacak bölge antiseptikle silinir. 
 Bölgeye küçük bir kesi uygulanır. 
 İlk çıkan kan atılıp sonraki kan alınır. 
 

 

Resim 2.11: Kapillar kan alma işlemi 

 

2.5. Kan Alma İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 
 Hayvanı strese sokmayacak şekilde sakin ve sabırlı davranmak gerekir. 
 Ödemli, morarmış ve vazokonstrüksiyon (damar cidarlarındaki kas yapıların 

kasılması sonucu damar çapının azalması, ilgili damarın beslediği bölgeye giden 
kan akımının azalması) nedeniyle rengi solmuş yerden kan alınmaz.  

 Kan alınacak bölgenin incitilmemesi ve sıkılmamasına dikkat edilir. Sıkılırsa 
kan, hücreler arası suyu ile sulandığı gibi; hücrelerin normal biçim ve yapılarıda 
bozulur. 
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 Kan alınan yerde meydana gelen yangı nedeniyle kan tablosu değişeceğinden, 
özellikle küçük hayvanlarda daha önceden kan alınan bölgeden kısa bir süre 
sonra tekrar kan alınmaz. 

 Bazen dokulara yapılan kesitlerden, tıkanma sonu kan akmazsa damarları 
genişleterek kan çıkmasını sağlamak için, bölge xylol’le silinir ve gazlı bezle 
kurulanır. 

 Kanın hemoliz olmamasına dikkat etmek gerekir. Hemoliz, eritrositlerin 
parçalanması sonucunda eritrosit içindeki hemoglobinin seruma 
geçmesidir.Hemolize olmuş kandan elde edilen kan serumu hemoglobin 
varlığından dolayı pembe renkli görülür.Serumda hemoglobin konsantrasyonu 
20 mg/dL’nin üzerinde olursa hemoliz olduğu gözle anlaşılır. Hemoliz olması 
durumunda birçok kan testi yapılamaz. Hemolize engel olmak için;  

 Kan alma sırasında sert hareketlerden kaçınılmalı, 

 Enjektör ve iğne tamamen kuru olmalı, 
 Enjektördeki iğne çıkartılıp kan, tüplere boşaltılmalı, 

 Kanın konulacağı tüpün kuru ve temiz olmasına dikkat edilmeli, 

 Kan, iğneden fışkırtılmamalı ve tüp kenarından kaydırarak istenen 
hacimde dikkatli bir şekilde 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) pıhtılaşmaya 
bırakılmalı, sallanmamalı, 

 Tüplerin içinde katkı maddesi veya antikoagülan madde varsa tüpler 
yavaşça 5- 10 kez alt üst edilerek özenle karıştırılmalı, 

 

 

Resim2.12: Tüpün alt üst edilmesi 

 Tüpler, hiçbir zaman çalkalanmamalı, 

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

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

şekilde alt üst edilerek özenle karıştırılmalıdır.  
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2.6. Alınan Kanın Muhafazası 
 
Test sonuçlarının doğruluğu için vücuttan alınan biyolojik materyallerin hemen analiz 

edilmesi gerekir. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak alınan kanın hemen incelenmesi her 
zaman yapılamayabilir. Testleri çalışmaya başlayıncaya kadar biyolojik materyallerin uygun 
şartlarda saklanması gerekir. Kan örneklerinin belirli bir süre bekletilmesi gerekiyorsa 
analize kadar soğukta tutulmalıdır. Biyolojik materyalin içinde bulunan organik ve inorganik 
maddeler özellikle protein yapısındaki enzimler ve hormonlar, uygun şartlarda 
saklanmazlarsa denatüre olurlar. Bu maddelerin laboratuvarda analizleri sonucunda  hem 
istenilen reaksiyon oluşmaz hem de miktarlarında belirli oranda azalmalar görülür. Bu 
nedenle kan örneklerinin saklama koşullarına uyulması gerekir. 

 
Plazma veya serum şekilli elemanlardan santrifüj edilerek ayrılır. Bu işlem kan 

alındıktan sonra en geç 2 saat içinde yapılmalıdır. Serum veya plazma elde edildikten sonra 
+4 °C’de ağzı kapalı olarak yaklaşık 1 gün saklanabilir. Serum veya plazma kullanılarak 
yapılacak biyokimyasal analizlerde, materyaller oda ısısında en fazla dört saat içinde 
çalışılmalıdır. Eğer çalışılmayacaksa serum ve plazma içindeki pıhtı ve şekilli elemanlar 
mutlaka ayrıştırılmalıdır. Ağzı kapaklı tüplere konup +4ºC‘de buzdolabında saklanmalıdır. 
Bu şekilde muhafaza edilen materyallerden bilirubin ve askorbik asit analizi yapılmaz. 
Bilirubin ve askorbik asit gibi ışığa ve havaya duyarlı maddeler hemen çalışılmalıdır. 

 
İster oda ısısında ister buzdolabında veya derin dondurucu da olsun tam kan kesinlikle 

saklanmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak toplardamardan kan alma ile 

ilgili bir uygulama yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kan alma işlemi için gerekli araç 
gereci hazırlayınız. 

 Alınacak kan miktarına karar vermelisiniz. 
 İstenen testler için uygun sayı ve türde tüp ve 

iğneyi seçip hazırlamalısınız. 
 Tek kullanımlık lateks veya vinil eldiven 

giymelisiniz. 
 İğneyi enjektörün ucuna sıkı bir şekilde 

yerleştirmelisiniz. 

 Hayvanı zapturapt altına alarak kan 
alma için uygun pozisyona getiriniz. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini almalısınız. 
 Hayvan hakları evrensel kurallarını 

hatırlamalısınız. 

 Kan alınacak toplardamarın 
bulunduğu bölgeyi belirleyiniz. 

 Hayvan türüne ve büyüklüğüne göre en 
uygun toplardamarı seçmelisiniz. 

 Gerekiyorsa bölgeyi tıraş ediniz. 
 Toplardamarın görülebilir hale gelmesini 

sağlamalısınız. 
 Bölgenin temiz olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Bölgeyi antiseptikle siliniz. 

 Kan alınacak bölgenin çevresini %70 
likizopropanolle doymuş gazlı bezle dairesel 
hareketlerle ve kan alma bölgesinden dışa 
doğru temizlemelisiniz. 

 Girilmek istenen toplardamarın üst 
bölgesine (kalp tarafına) turnike 
uygulayınız. 

 Damarın kanla dolarak belirginleşmesini 
beklemelisiniz. 

 Girilecek damarı palpe ediniz.  Damarın yerini tespit etmelisiniz. 

 Damara girmek istenilen bölgenin 
yaklaşık 1-2 cm altından deriye 30-
45°lik açı ile giriniz. 

 İğnenin üzerindeki koruyucu plastiği 
çıkarmalısınız. 

 İğneyi keskin yüzü yukarı doğru gelecek 
şekilde tutmalısınız. 

 İğneyi 15° 'lik açıya getirerek 
toplardamar içine yavaşça sokarak 
ilerletiniz. 

 Dikkatli hareket etmelisiniz. 
 İğneyi damara paralel şekilde 

ilerletmelisiniz. 

 Enjektör bulunan el oynatılmadan, 
serbest kalan el ile pistonu hafifçe 
geriye çekerek kan gelip 
gelmediğini kontrol ediniz. 

 Kan gelmezse işlemi tekrarlamalısınız. 

 Kan görüldüğünde serbest olan el 
ile turnikeyi açınız. 

 Kan akışını sağlamalısınız. 

 Kanı yavaşça enjektör içerisine 
çekiniz. 

 Damardan çıkmamaya dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 



 

28 

 Kan çekme işlemi bitince kuru 
pamuğu fazla bastırmadan iğneyi 
yavaşça çıkartınız. 

 Pamuğu kan alınan damar üzerinde bir süre 
basılı olarak tutmalısınız. 

 Hayvanı kontrollü bir şekilde 
serbest bırakınız. 

 Hayvanı gözlemlemelisiniz. 

 Aldığınız kanı iğneyi enjektörden 
çıkardıktan sonra temiz ve steril bir 
tüpe aktarınız. 

 Aktarma işlemini yavaş ve tüp kenarından 
kaydırarak dikkatli bir şekilde yapmalısınız. 

 Tüpün ağzını sıkıca kapatarak tüpün 
içinde katkı maddesi veya 
antikoagülan varsa alt üst ederek 
karıştırınız. 

 Tüpü 6-7 kez ve yavaşça alt üst ederek 
karıştırmalısınız. 

 Kan alınan tüpe gerekli bilgileri 
yazınız. 

 Tüplerin karışmamasına özen 
göstermelisiniz. 

 Kan alma işleminde kullanılan araç 
gereçleri tıbbi atık kutusuna atınız. 

 Kan alma işleminde kullanılan araç gereçleri 
tıbbi atık yönetmeliğine uygun olarak 
atmalısınız. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda kapillar kan alma ile ilgili 

uygulama faaliyetini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kan alma işlemi için gerekli araç gereci 
hazırlayınız. 

 Gerekli araç gereçleri kontrol 
etmelisiniz. 

 Koruyucu güvenlik önlemlerini 
almalısınız. 

 Tek kullanımlık lateks veya vinil 
eldiven giymelisiniz. 

 Hayvanı zapturapt altına alarak kan alma 
için uygun pozisyona getiriniz. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini 
almalısınız. 

 Kan alınacak bölgeyi belirleyiniz. 
 Hayvan türüne göre en uygun yeri 

seçmelisiniz. 

 Gerekiyorsa bölgeyi tıraş ediniz. 
 Toplardamarın görülebilir hale 

gelmesini sağlamalısınız. 

 Bölgeyi antiseptikle siliniz. 

 Kan alınacak bölgenin çevresini %70 
likizopropanolle doymuş gazlı bezle 
dairesel hareketlerle ve kan alma 
bölgesinden dışa doğru silmelisiniz. 

 Alkolün buharlaşmasını beklemelisiniz. 

 Bölgeye küçük bir kesi uygulayınız. 
 Kesinin derinliği 2,5 mm’yi 

geçmemelidir. 

 İlk çıkan kanı atınız. 
 İlk çıkan kanısteril bir bezle silerek 

almalısınız. 

 Sonraki kanı alınız. 

 Bastırmadan nazik bir şekilde 
almalısınız. 

 Kanı kapiller tüplere kapiller etki ile de 
alabilirsiniz. 

 Kesi uygulanan yere tampon 
uygulayınız. 

 Tampon için kuru bir pamuktan 
yararlanabilirsiniz. 

 Kan alma işleminde kullanılan araç 
gereçleri tıbbi atık kutusuna atınız. 

 Kan alma işleminde kullanılan araç 
gereçleri tıbbi atık yönetmeliğine uygun 
olarak atmalısınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi kapiller kan alma nedenlerinden birisi değildir? 
A) Froti hazırlama 
B) Kanama zamanı belirleme 
C) Pıhtılaşma zamanı belirleme 
D) Alyuvar sayımı 
E) Kan serumu elde etme 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasını engelleyen maddeye verilen isimdir?  
A) Koagülan 
B) Antikoagülan 
C) Fibrinojen 
D) Fibrin 
E) Trombüs 
 

3. At ve sığırlarda kan alma işlemi için en uygun toplardamar aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Vena cephalicaantebrachii 
B) Vena facialis 
C) Vena saphenaparva 
D) Vena jugularis 
E) Vena sublingualis 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi, venözkan alma tekniğinde doğru bir uygulama değildir? 
A) İğne vene paralel olarak sokulur ve ucu longitudinal aks boyunca lümene çevrilir.  
B) Damara girildikten sonra kan enjektöre hızlıca çekilmelidir. 
C) İğnenin keskin yüzü yukarı bakmalıdır. 
D) Vena elle yoklanır ve kan akımının tersi yönde önce deriye sonra damara girilir. 
E) Kan alma öncesi bölge antiseptikle silinir. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir? 
A) Akciğerlerden alınan oksijeni hücrelere taşır. 
B) Sindirilen besin maddelerini sindirim sisteminden alıp dokulara götürür. 
C) Hücre ve dokularda oluşan CO2 ve metabolik artıkları sindirim sistemine taşır. 
D) Organizmada su miktarının ve ozmotik basıncın dengede kalmasını sağlar. 
E) Vücudun elektrolit, su ve asit-baz dengesini düzenler. 
 

6. Aşağıdaki kan tüpü çeşitlerinden hangisi pıhtılaşma testlerinde kullanılır?  
A) Pediatrik tüpler  
B) Mor kapaklı tüpler  
C) Mavi kapaklı tüpler  
D) Kırmızı kapaklı tüpler  
E) Siyah kapaklı tüpler   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, hemolize neden olabilir?  
A) Kanın iğneden hızlı bir şekilde akıtılması 
B) Enjektör ve iğnenin tamamen kuru olması 
C) Kan bekletilecekse tüpün ağzı kapalı serin bir yerde bekletilmesi, dondurulmaması 
D) Tüplerin içinde, katkı maddesi veya antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen 

madde) varsa tüplerin yavaşça 5- 10 kez alt üst edilerek özenle karıştırılması 
E) Kan tüplerinin ağzının parafilm ile kapatılması 
 

8. Hayvanlardan kan numunesi alırken kan hücrelerinin zarar görerek parçalanması 
sonucu hemoglobinin açığa çıkmasına ne denir? 
A) Hemogram 
B) Hemofili 
C) Eritrosit 
D) Hemoliz 
E) Hemoraji 
 
 
 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 
 
Tekniğine uygun olarak froti hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Size yakın olan bir veteriner kliniğine giderek hangi nedenlerle froti 

hazırlamaya ihtiyaç duyduğunu öğreniniz.  

 Froti hazırlama işleminde kullanılan araç gereçleri araştırınız. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

3. FROTİ HAZIRLANMASI 
 

3.1. Froti Hazırlamayı Gerektiren Durumlar 
 
Froti (periferik yayma), alınan kan örneklerindeki şekilli elemanların (kan 

hücrelerinin) morfolojik olarak incelenmesi ve yüzde (%) oranlarının be lirlenmesi ile kan 
parazitleri gibi bazı hastalıkların teşhisi amacıyla yapılır. 

 

Resim 3.1: Periferik yayma (Kan preparatı) mikroskop görüntüsü 

 

3.2. Froti Yapma Tekniği 
 
Froti için iki lama ihtiyaç vardır. Lamlar tamamen temiz ve yağsız olmalıdır. Eğer 

lamlar yeni ise, sabunlu su ile yıkanmalı ve akarsuda bolca çalkalanmalıdır. Sonra 15 dakika 
95°’lik alkolde tutulmalı ve daha önce yıkanıp kurutulmuş tülbent ile kurulanmalıdır. 
Kullanılmış lamların tekrar kullanılması gerekiyorsa, önce bunların üzerindeki immersion 
yağı Xylol ile giderilmeli, sonra az miktarda toz sabun ihtiva eden su içinde kaynatılıp çeşme 
suyundan bolca olarak geçirilmelidir. Daha sonra % 0,1 nitrik asit solüsyonu içinde bir gece 
bırakıldıktan sonra akarsudan geçirip, tülbent ile kurulanarak yeniden kullanıma hazır hale 
getirilmelidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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İşlem öncesi kişisel koruyucu güvenlik önlemleri alınır. Frotilerin yapılması için 
kullanılacak kan önceden bildirilen teknikle kuyruk ucu veya kulak ucundan temin edilir. 
Kan alınacak bölge alkolle temizlenir. İlk kan kuru bir pamuk parçası ile silinerek alınır. İlk 
damla, parçalanmış hücreler ve dokular arası sıvıyı taşıdığı için kullanılmaz. 

 
Sonraki kandamlasılamın sağ uç kısmına kenardan 1 cm uzağa küçük bir damla 

halinde damlatılır. Bu işlem esnasında endothelial hücrelerin lama geçmemesi için, lamın 
deriye dokundurulmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 3.2: Bir ucuna kan damlatılmış lam 

 
Kandamlası hemoglobin pipeti (kapillar tüp) ile alınarakta aynı bölgeye damlatılabilir. 
 

 

Resim 3.3: Kapillar tüple kan damlatılması 

 
Lam yan kenarından kandamlası üste gelecek şekilde ve damlanın olmadığı köşeden 

sol el baş ve işaret parmağı ile tutulur. Sol elin orta parmağı ile lam alttan desteklenir.  
 
Sağ elin başparmağı ile işaret parmağı arasında tutulan diğer lam, lamın üzerindeki 

kandamlasına 30 - 45˚ derecelik bir açıylabu damlanın ön kısmında lama dokundurulur ve 
biraz geriye çekilir. Kanın iki lam arasındaki açıda yayılması beklenir.  Burada yayıcı lam ile 
yapılan işlem, bir lamel yardımı ile de yapılabilir. 

 

Şekil 3.1: Froti yapma aşamaları  
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Resim 3.4: Yayıcı lamın kandamlasına 35° derecelik açıyla yaklaştırılması 

 

Resim 3.5: Yayıcı lamın 35˚ derecelik açıyla kandamlasına temas ettirilmesi 

 
Lamın kana temas etmesini müteakip kandamlası lam ve yayıcı lamın bitiştiği hat 

boyunca yayılır. Bundan sonra ince bir tabaka halinde yayılacak şekilde sabit bir hız ve 
düzgün bir hareketle (titretmeden) üstteki yayıcı lam / lamel açıyı değiştirmeden ileriye 
doğru hareket ettirilerekileri doğru itilir. Bu işlem esnasında lamele lüzumsuz basınç 
yapılmamalıdır. Lamel, lam üzerinde hareket ettirilirken meydana gelen frotinin lamın 
kenarlarına yayılmamasına dikkat edilmelidir. Hazırlanan froti ince ve homojen olmalıdır. 

 

 

Resim 3.6: Yaymanın yapılışı 

 

Resim 3.7: Hazırlanmış  froti 

Bir hastaya ait froti hazırlarken aynı zamanda birkaç froti birden hazırlanmalıdır. 
Yaymalar oda sıcaklığında temiz bir ortamda birkaç dakika kurutulmaya bırakılır. Yaymalar 
kuruduktan sonra hemen fikse (tespit) edilmelidir.  Bunun için mutlak metanol (etil alkolde 
olabilir) yaymaların üzerine dökülerek 3 -5 dk. süre ile uygulanır. Lam eğilerek metanol 
atılır. Havada kurutulur. 
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3.3. Froti Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar 
 
Tekniğe uygun iyi bir yayma yapabilmek için aşağıdaki noktalara dikkat etmek 

gerekir. Aksi halde basit gibi görünen bu metotta başarı sağlanamaz.  
 
 Yayıcı lam veya lamelin kenarı düz değil ise yayma esnasında lam üzerine iyice 

değmez.  Kan lama düzgün ve eşit şekilde yayılmaz. 
 Yayılan kandamlası büyük ise yayma çok kalın olacaktır ve hücrelerin 

morfolojik incelenmesi mümkün olmayacaktır. Kandamlası çok küçük ise 
yayma gereğinden fazla ince olacaktır.  

 Lamları birbirine fazla sürterek yayma yapılmışsa hücreler bu travma ile 
parçalanırlar ve yaymada fazla miktarda artefakta (anormal görüntü) rastlanır. 

 Lamların kuru ve temiz olmaması veya yayma sırasında üzerine pudra, su, toz 
vs. dökülmesi yaymanın bozulmasına sebep olur.  

 Kandamlası lam üzerine alınır alınmaz yayma yapılmalıdır. Gecikilirse beyaz 
kürelerin dağılımı değişir. Büyük lökos itler yaymanın ince kenarlarında 
toplanır. Eritrositlerde rulo teşekkülü, trombositlerin kümeleşmesi görülür. 

 Yayma yapılırken el titretilmemelidir. Titreşim, kan hücrelerinin düzgün 
dağılımını engeller. 

 Alyuvarlarda şekil bozukluğuna neden olmamak için yayma kısa sürede 
kurutulmalıdır. 

 

Resim 3.8: İyi ve kötü hazırlanmış  frotilerin karşılaştırılması 

 

3.4. Frotinin Muhafazası 
 
Frotiler üstü kapalı ve temiz bir ortamda muhafaza edilmelidir.  Yazın yapılan frotiler 

sineklerden korunmak için bir petri kutusu kapağı altında muhafaza edilmelidir. Frotinin 
uzun süre muhafazası ve rengini koruyabilmesi için kapatılması gerekir. Kanada balsamı ve 
entellan kapatıcı maddeler olarak kullanılır. Frotinin üzerine bir damla Kanada balsamı 
damlatılır. Üzerine lam kapatılarak hafifçe bastırılır. İyice yayılması sağlanır. Hava 
kabarcıkları yapmamaya çalışılır. Preparat kurumaya bırakılır. Hazırlanan preparatlar iyice 
kuruduktan sonra arşivleme yapılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak froti hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Periferik yayma için gerekli araç gereci 
hazırlayınız. 

 Kişisel hijyen kurallarına uymalısınız. 
 Lamın temizliğini ve kenarlarının 

düzgünlüğünü kontrol etmelisiniz. 

 Lamı iki köşesinden tutarak sol elin baş 
ve işaret parmağı arasına alınız. 

 Lamı yere paralel şekilde tutmalısınız. 

 Lamın ucuna yakın bir kısmına bir 
damla kan damlatınız. 

 Alınan kandamlasının çok büyük ya da 
küçük olmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Kapillar kanı lama alırken lamın cilde 
temas etmemesine dikkat etmelisiniz. 

 İkinci lamı (yayıcı lam) sağ elinize 
alarak kandamlasının önüne 40-45° açı 
olacak biçimde tutunuz. 

 Yayıcı lamın kenarlarının düzgün 
olduğunu kontrol etmelisiniz. 

 Yayıcı lamı önce geriye sonra ileriye 
doğru iterek kanın lam üzerine 
yayılmasını sağlayınız. 

 Yayıcı lamı ileri hareket ettirirken 
elinizi titretmemelisiniz. 

 Yaymayı sabit lamın 2/3’üne kadar 
sürdürmelisiniz. 

 Yayılan kanın kalın ya da çok ince 
olmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Frotiye etiket bilgilerini yazınız.  Etiket bilgilerini lamın boş kısmına 
yazmalısınız. 

 Preparatı oda sıcaklığında yayma kısmı 
üstte olacak şekilde kurumaya bırakınız. 

 Preparatı temiz, toz vb. partiküllerin 
konmayacağı bir ortamda 
kurutmalısınız. 

  

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

1. Aşağıdakilerden hangisi periferik yayma yapılırken doğru bir uygulama değildir? 
A) Kandamlası lama alınır alınmaz yayılmalıdır. 
B) Yayma esnasında el titretilmemelidir. 
C) Lama konulan kandamlası normalden büyük ve küçük olmamalıdır. 
D) Periferik yayma yapılırken lamlar birbirine kuvvetli sürtülmelidir. 
E) Yayma kısa sürede kurutulmalıdır. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisifroti hazırlamayı gerektiren durumlardan değildir? 
A) Kan hücrelerini morfolojik yönden inceleme 

B) Alyuvarların yüzde oranını belirleme 

C) Akyuvarların yüzde oranını belirleme 

D) Kan parazitlerinin teşhisi 
E) Kan gazlarının yüzde oranını belirleme 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi periferik yaymada doğru bir uygulamadır? 

A) Yayma yapılacak lamın herhangi bir yerine bir damla kan konur. 
B) Yayıcı lamla yapılan yayma işlemi lamel yardımıyla da yapılabilir. 
C) Yayma yapmadan hemen önce lam nemli bir bezle silinmelidir. 
D) Yayma preparatta kullanılan kandamlası büyük olmalıdır. 
E) Periferik yayma yapılırken lamlar birbirine kuvvetlice sürtülmelidir. 
 

4. Yayma sırasında yayıcı lam ile kandamlası olan lam arasındaki açı kaç derece 
olmalıdır? 
A) 10-15 derece 
B) 15-20 derece 
C) 30-45 derece 
D) 50-55 derece 
E) 60-65 derece 
 

5. Yaymaların kuruduktan sonra fikse edilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
A) Saf su 
B) Giemsa solüsyonu  
C) Sedir yağı 
D) Metanol 
E) Çamaşır suyu 
 

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–4 
 
 
 
 
Tekniğine uygun olarak kan serumu hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Hayvan hastanesi ve veteriner kliniklerine giderek niçin kan serumu 

hazırladıklarını araştırınız. 

 Kan serumu hazırlanmasında kullanılan araç gereçleri ve yöntemleri araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. KAN SERUMU HAZIRLANMASI 
 
Damarlar içinde sürekli hareket hâlinde canlı bir sıvı olan kan ,  plazma ve kan 

hücrelerinden oluşur. Kanın %55’i plazma denilen sıvı bölümdür. Kanın %45’i ise plazma 
içinde bulunan kan hücreleridir. Kan plazması, % 91 su, % 8 organik maddeler ve % 1 
inorganik maddelerden oluşur. Kan serumu, kan pıhtılaştıktan sonra ayrılan sarı ve berrak 
sıvı kısımdır. Plazmadan farkı iç inde fibrinojen bulunmamasıdır. Çünkü pıhtılaşma sırasında 
fibrinojen fibrine dönüşerek pıhtıyı oluşturur. 

 

 

Resim 4.1: Plazma ve serum 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Çeşitli hastalıkların teşhis edilebilmesi için kan serumunun kimyasal bileşiminin 
bilinmesi önemlidir. Çünkü hastalıklara bağlı olarak kan serumunun bileşiminde 
değişiklikler meydana gelir. 

 
4.1. Kanın Pıhtılaşma Mekanizması 

 
Yaralanma olaylarında, damar bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak meydana gelen 

kanama bir süre sonra durur. Damar bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak meydana gelen 
kanamanın durması olayı hemostaz olarak tanımlanır. Hemostazda, kan damarları, doku 
faktörleri, plazma faktörleri ve trombositler birlikte görev alır.  

 
Hemostaz, kanın damar içinde kalmasını ve vücudun korunmasını sağlayan 

mekanizmadır. Pıhtılaşma kanın önemli özelliklerinden biri olup, yaraların iyileşmesi ve 
hemorajinin (çeşitli nedenlerle kanın damarlardan dışarı çıkması)  önlenmesi için gereklidir. 
Sağlam damarlarda dolaşan kanın dışarı sızmasını önlemek ve travmaya uğramış damarlarda  
meydana gelen kanamayı durdurmakta sırasıyla damar duvarı, trombositIer ve pıhtılaşma 
mekanizması rol oynar. Kan damarında bir kesik meydana geldikten hemen sonra damar 
duvarı kontraksiyon(kasılma) yapar ve böylece kanın damar dışına çıkışı azalır.  

 
Hemostaz, damarların konstraksiyonu, trombosit tıkacı oluşması, fibrin ağı (pıhtı) 

oluşması ve fibrinoliz (fibrin ağının çözülmesi) olmak üzere dört basamakta gerçekleşir. 
Trombosit tıkacı oluşumuna kadarki olaylar primerhemostaz olarak, fibrin ağı (pıhtı) 
oluşması da sekonderhemostaz olarak tanımlanır.  

 
Trombositlerin pıhtılaşmadaki rolü, bunların lezyon bölgesinde bir trombosit tıkacı 

teşkil etmeleri şeklinde olur. Kan damarında bir kesik meydana geldiği zaman 
trombositlerdenadenazindifosfat açığa çıkar. Bu, trombositleri kümeleştirme özelliğine sahip 
bir nukleotiddir. Böylece trombositler birbirlerine tutunduğu gibi lezyona uğramış kollagene 
de tutunarak o bölgede bir trombosit tıkacı meydana getirirler. 

 
Damar duvarı ve trombositlerin bu etkileri kanın durmasına yeterli değildir. Devamlı 

kan basıncına ve dış etkilere fazla dayanamaz. Kandaki pıhtılaşma faktörlerinin etkileri ile 
fibrin şekillenmesini kapsayan pıhtılaşma mekanizması ile pıhtılaşma gerçekleşir. 

 
Damar dışına çıkan kan pıhtılaşır. Pıhtılaşmada temel reaksiyon, plazmada bulunan ve 

çözünür bir protein olan fibrinojenin çözünmeyen fibrin haline dönüşmesidir. Bunun için 
yine plazmada bulunan trombin adlı proteine gerek vardır. Pıhtılaşmada rol oynayan diğer 
faktörler gibi trombin de kanda inaktif formu olan protrombin halinde bulunur. 
Protrombinintrombine dönüşmesi için Ca++ iyonlarına ve pıhtılaşma faktörlerine ihtiyaç 
vardır. Karmaşık bir mekanizma ile aktiflenen pıhtılaşma faktörleri protrombinitrombine 
dönüştürür. Trombin de fibrinojenin fibrine dönüşmesini sağlar. Fibrin, yapışkan ince 
iplikler halinde ağsı bir yapıdır; birbirine yapışarak ve kanın şekilli elemanlarını da içine 
alarak çöker (pıhtılaşma), geriye sıvı faz (serum) kalır.  
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Kanın pıhtılaşmasında iki safha mevcuttur. 

1. Safha; 

 
Trombokinaz 

Protrombin    Trombin 
Ca++ 
 

2. Safha,  
 
Trombin 

Fibrinojen    Fibrin 
 

 

Şekil 4.1: Pıhtılaşma 

 
Pıhtılaşma mekanizması ekstrensik ve intrensik olmak üzere iki yolla oluşur. 

Damardan alınan kan bir tüpe konularak yabancı bir yüzeyle temasa gelmesiyle 4- 8 dakika 
içinde pıhtılaşır. Bu biçimdeki pıhtılaşma intrensik mekanizma ile olur. Eğer kana doku 
tromboplastini ilave edilirse pıhtılaşma 10- 15 saniyeden çabuk oluşur. Bu koşullarda 
pıhtılaşmanın oluşumu ekstrensik sistemle açıklanır. Kesilen bir damardan akan kanın kısa 
bir sürede pıhtılaşması, her iki mekanizmanın işbirliği ile sağlanır.  

 
Sağlam damar endoteli ile temasta olan kanda pıhtılaşma faktörleri inaktif bir halde 

bulunur. Damar endotelinde en ufak bir zedelenme, doku tromboplastininin açığa çıkmasına 
neden olur ve ekstrensik sistemi faaliyete geçirir. Aynı zamanda, kanın zedelenen damar 
kesiti ve subendotel doku ile temasa gelmesi sonucunda intrensik sistemin aktivasyonu 
başlar. 
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Tablo 4.1:Pıhtılaşma mekanizması 

 
Normal pıhtılaşma süreleri ortalama olarak; atlarda 10, sığırlarda 8, koyunlarda 4, 

köpeklerde 8, kedilerde 8, kanatlılarda 2 ve insanlarda 5 – 10 dakikadır. 
 

Hayvan türü Fibrin oluşumu (sn) 

Pıhtılaşma zamanı (dakika) 

Cam tüpte  Silikonlu 

tüpte  

 Tavşan  195  4  11 

 At  215  6  13 

 Domuz  185  5  14 

 Köpek  210  5  11 

 İnek  210  7  14 

 Kedi  210  4  12 

 Koyun  220  6  14 

 Güvercin  -  12  20 

 Piliç  -  16  22 

Tablo 4.2: Bazı hayvanlara ait pıhtılaşma süreleri 

 Antikoagulanlar 
 
Kanın pıhtılaşması antikoagulan denilen bazı maddelerle önlenebilir ki pıhtılaşması 

önlenmiş kan bir tüpte kendi haline bırakılırsa kan hücreleri dibe çökerek üstte sıvı kısım 
olarak plazma ayrılır. Serumun plazmadan farkı, özellikle fibrinojen olmak üzere bazı 
pıhtılaşma faktörlerini içermemesidir. Bilirubin ve karotenler seruma sarı renk verirler.  
Pıhtılaşması önlenmiş kandaki eritrositlerin çökme hızı (sedimantasyon), teşhis için önemli 
ipuçları verir. Oksalat, sitrat, EDTA (etilen diamintetraasetikasid) ve heparin,  in vitro 
kullanılan antikoagulanlardır. Heparin, dikumarol ve türevleri ile insan protein C in vivo 
kullanılan antikoagulanlardır.  
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4.2. Serum Elde Etme Yöntemleri 
 
Kan alma tüpüne alınan kan kendi haline bırakılırsa içerdiği şekilli elemanlar 

pıhtılaşma faktörleriyle birlikte çökerek ayrılır ve pıhtı oluşur.Pıhtının üzerindeki sıvı kısım 
serumdur. Pıhtı içinde fibrin, eritrosit, trombosit ve lökositler bulunur.  

 
Serum numuneleri için gerekli miktarın yaklaşık iki katı kan alınmalıdır. Örnek: 2 ml 

serum için 4-5ml kan alınır. 
 

4.2.1. Uygun Şartlarda Bekleterek Kan Serumu Hazırlama 
 
Kan alındıktan sonra hiçbir işleme tabi tutulmadan hemolize neden olmadan yavaşça 

kan alma tüpüne boşaltılır. Tüpler 5 ya da 10 ml kan örneği ile doldurulmalıdır. Kanın tüpün 
çeperindeki silika partikülleri ile iyice temas etmesi için tüp, 5-6 kez yavaşça altüst 
edilmelidir. Tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır. Oda sıcaklığında kendi haline bırakılır. Kısa 
bir süre sonra pıhtılaşma başlar ve 15-20 dakika içinde tüp kenarına yapışan bir pıhtı oluşur. 
Bu sırada fibrinojen fibrin haline geçerken kanın içindeki şekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, 
trombosit) fibrinle birlikte çöker. Temiz ve kuru ince bakır bir telle tüpün iç cidarından pıhtı 
ayrılır.  Bu işlem yapılırken pıhtı zedelenmemelidir,  aksi halde eritrositler parçalanarak 
hemoliz olabilir.  

 

 

Resim 4. 3: Kan serumu 

 
Tüp içerisindeki kan oda sıcaklığında 4 saat bekledikten sonra +4 °C de buzdolabında 

pıhtılaşmış kandan serum ayrılana kadar yaklaşık bir gece bekletilir. Pıhtı alt tarafta kan 
serumu üstte olacak şekilde kan serumu ayrılır. Daha sonra kan serumu bir pipet yardımıyla 
pıhtıya değdirmeden alınır ve temiz bir tüpe aktarılır.  

 

4.2.2. Santrifüjle Kısa Sürede Hazırlama Tekniği 
 
Santrifüj; bir motorla olağanüstü bir dönme hareketi verilen ve bir sıvı içinde 

süspansiyon hatta emülsiyon halindeki katı parçacıklara (hücreler, alyuvarlar, bakteriler) 
merkezkaç kuvvet uygulayarak ayrışmalarını sağlayan laboratuvar aletidir. Bu işlemde ağır 
olan partiküller altta toplanır.  
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Damardan alınan kan, hemolizi önlemek için yavaşça bir santrifüj tüpüne boşaltılır. 
İçindeki pıhtılaşma faktörünün etkisini artırmak için yavaşça 5-6 defa alt üst edilir. Kanın 
pıhtılaşması için oda sıcaklığında kendi haline bırakılır. Kısa bir süre sonra pıhtılaşma başlar 
ve 15-20 dakika içinde tüp kenarına yapışan bir pıhtı oluşur. Kan alındıktan yarım saat 
sonrasında temiz ve kuru bakır bir telle tüpün iç cidarından pıhtı ayrılır.  Bu işlem yapılırken 
pıhtı zedelenmemelidir.  Aksi halde eritrositler parçalanarak hemoliz olabilir. 

 

 

Resim 4.4: Kan tüplerinin santrüfüj cihazına yerleştirilmesi 

Eşit ağırlıktaki kan tüpleri santrifüjün godelerine karşılıklı gelecek şekilde yerleştirilir. 
Santrifüjün kapağı kapatılır ve devir ayarı 3000 rpm’ye ayarlanır. 3000rpm devirde 10 
dakika santrifüj edilir. Santrifüj işlemi bittiğinde dönme hareketi kendiliğinden durana kadar 
beklendikten sonra santrifüjün kapağı açılır. Santrifüj olan kan tüpleri çıkarılır ve tüp 
sporuna yerleştirilir. 

 
Üstte kalan açık sarı, berrak sıvı serumdur. Serum eldesini daha hızlandırmak ve 

kolaylaştırmak için son yıllarda özel jel içeren santrifüj tüpleri kullanılmaktadır. 
 
Eğer jelli tüp kullanılmamışsa ayrılmış serum transport tüplerine veya serumu düzgün 

etiketlenmiş ikinci bir serum tüpüne aktarılır. Numuneetiketlenir. Bu numune artık transport 
edilebilir veya saklanabilir. 

 
Üstteki berrak kısım tek kullanımlık pipet uçlu bir otomatik pipetle temiz ve steril bir 

deney tüpüne aseptik şartlarda aktarılarak serum elde edilir. 
 

 

Resim 4.5: Serumu pıhtıdan ayırma  
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Santrifüj süresi ve hızı testlere göre değişiklik gösterebilir. Santrifüj sonrası hemoliz 
görülen serumlar çalışılmaz. Hastadan tekrar kan numunesi alınması gerekir.  

 

4.3. Kan Serumu Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar 
 
 Bir kez santrifüj edilmiş fakat serum ayrımı tam gerçekleşmemiş kan örneğini 

tekrar aynı jelli tüp içerisinde santrifüj etmek çok sakıncalıdır. İkinci kez 
santrifüj etmek hücre hasarına neden olacağından hücre içeriği ortama salınır ve 
matriksi hasara uğramış jelden sızıp seruma karışabilir. Bu durum özellikle bazı 
elektrolit, eser element ve enzim testlerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle tam 
ve doğru serum elde edilemediğinde jelin üzerindeki serum, serum tüplerine 
aktarılarak tekrar santrifüj edilmelidir. 

 

 

Resim 4.6: Santrüfüj edilmiş kanda hemoliz kontrolü 

 
 Kandan serum eldesi işlemleri sırasında alyuvarların parçalanarak (hemoliz) 

içerisindeki hemoglobinin kan serumuna geçmesi sonucu pembe renkli bir 
görünüm oluşur. Hemolizli veya bulanık serumlar birçok tetkik için uygun 
değildir. Yeniden örnek alınmalıdır. Hemolize neden olmamak için enjektörle 
alınan kan örneklerinin tüpe aktarılması iğne çıkarılarak yapılmalıdır. 

 

 

Resim 4.7:Hemolize olmuş kandan elde edilmiş serum 
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4.4. Kan Serumunun Muhafazası 
 
Serum örneği ilgili laboratuvara gönderilene kadar +4 °C de saklanmalı ve soğuk 

zincir kurallarına uygun olarak 24 saat içinde gönderilmelidir. 24 saatten fazla bekletilen 
serum +4 °C de saklanmış olsa dahi bakteri üremesi olabilir. Bu nedenle serumun 
dondurulması daha doğrudur. Dondurularak saklanan biyolojik materyallerin organik ve 
inorganik miktarlarında küçük oranda azalmalar görülür. 

 
Serum örnekleri 24 saat içinde gönderilemiyorsa -20 °C de dondurularak saklanmalı 

ve laboratuvara donmuş olarak buz kutuları içinde ulaştırılmalıdır. Serumlar dondurulmuş 
olarak saklanıyorsa asla çözdürülmemelidir. Tekrarlayan donma ve çözünme işlemleri serum 
IgM antikor düzeylerini etkiler. 

 
Dondurulan materyalden analiz yapılırken önce +4ºCde buzdolabında bekletilir. Daha 

sonra oda ısısına eşit su bulunan kapta bekletilerek çözülmesi beklenir. Çözülme  oluştuktan 
sonra tüp, alt üst edilerek karıştırılır. Bir süre kendi halinde bekletilip homojen hale geldikten 
sonra kullanılır.  

 
Küçük yerlerde yapılamayan tahlillerin daha büyük merkezlerde yapılması veya 

biyolojik materyallerin referans laboratuvarlar ına gönderilmesi gerekebilir. Örnekler 
laboratuvara mümkün olan en kısa sürede gönderilmelidir. Numuneler, dökülmeyecek 
şekilde ağzı iyi kapanabilen özel kaplarda gönderilmeli, cam malzeme yerine kolay 
kırılmayan polietilen veya polipropilen malzemeler kullanılmalıdır.  

 
Her örnek ayrı bir plastik poşetin içine konulmalıdır.  Örnekler buz kutuları içinde 

merkeze yerleştirildikten sonra çevresi buz aküleri ile desteklenmeli ve taşıma sırasında 
hareket etmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Bu tip taşıyıcılarla numune gönderilecekse 
numunenin hedef yere varacağı zaman dikkate alınmalıdır. Gönderilecek numune ile birlikte 
gerekli tüm bilgiler detaylı bir şekilde yazılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak santrifüjlekan serumu 

uygulama faaliyetini hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereçleri hazırlayınız. 

 İşleme başlamadan gerekli araç gereçlerinin 
tam olduğundan emin olmalısınız. 

 Santrifüj cihazını çalışır duruma 
getirmelisiniz. 

 Kan tüplerini pıhtılaşma için 30 
dakika bekletiniz. 

 Tüpleri dik olarak kendi halinde 
bekletmelisiniz. 

 Pıhtıyı tüpün iç çeperinden ayırmak 
için iğne öze veya bakır bir tel ile 
tüpün iç cidarından pıhtıyı ayırınız. 

 Bakır telin ince, temiz ve kuru olmasına 
dikkat etmelisiniz. 

 Pıhtıyı zedelememeye dikkat etmelisiniz. 

 Tüpleri 10 dakika bekletiniz. 
 Tüpleri dik olarak kendi halinde 

bekletmelisiniz. 

 Kan tüplerini kapatınız. 
 Kan tüplerinin ağızlarını parafilm ya da 

özel kapakları ile kapatabilirsiniz. 

 Kan tüplerini santrifüjün godelerine 
yerleştiriniz.  

 Tüplerin eşit ağırlıkta olmasına dikkat 
etmelisiniz.  

 Tüpleri santrifüjün godelerine karşılıklı 
gelecek şekilde yerleştirerek kapağını 
kapatmalısınız. 

 3000 devirde 10 dakika santrifüj 
ediniz. 

 Santrifüj süresi bitiminde kendi halinde 
veya otomatik fren etkisiyle durmasını 
beklemelisiniz. 

 Santrifüj durunca kapağını açarak 
tüpleri çıkarınız. 

 Tüpleri tüp sporuna yerleştiriniz. 
 Hemoliz olup olmadığını kontrol 

etmelisiniz. 

 Üstte toplanan serumu ayrı bir tüpe 
alınız. 

 Serumu almak için pipet ya da otomatik 
pipet kullanmalısınız. 

 Pipetin ucunu, pıhtıya değdirmemeye 
dikkat etmelisiniz. 

 Serumu aktardığınız tüpün temiz, steril ve 
kuru olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Buzdolabında + 4°C’de saklayınız. 
 Ağızlarının kapalı olduğundan emin 

olmalısınız. 

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

1. Aşağıdakilerden hangisi fibrin ipliklerinin kan hücrelerini ve plazmayı içine alarak 
kitle oluşturmasına verilen isimdir? 
A) Serum 
B) Pıhtı 
C) Antikoagulan madde 
D) Plazma 
E) Buffycoat 
 

2. Damardan dışarı akan kanın pıhtılaşma mekanizması ile durmasına ne ad verilir?  
A) Serum 
B) Trombokinaz 
C) Antikoagulasyon 
D) Hemoraji 
E) Hemostaz 
 

3. Kan içerisinde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi kanın pıhtılaşmasında rol 
oynamaz? 
A) Serum 
B) Fibrinojen 
C) Protrombin 
D) Trombosit 
E) Ca++ iyonları 
 

4. Aşağıdaki kan bileşenlerinden hangisi kan serumunda bulunmaz? 
A) Fibrinojen 
B) Protein 
C) Su 
D) İnorganik madde 
E) Hormon 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasında görev alan hücredir? 
A) Monosit 
B) Eritrosit 
C) Trombosit 
D) Lökosit 
E) Lenfosit 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi fibrinojene etki ederek fibrin ipliklerini oluşturur? 
A) Protrombin 
B) Protrombinaktivatörü 
C) Trombositler 
D) Trombin 
E) Trombokinaz  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağılardan hangisi kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir maddedir? 
A) Heparin 
B) Fibrinojen 
C) Protrombin 
D) Trombosit 
E) Trombokinaz 
 

8. Hemolize olmuş kandan elde edilen kan serumunun pembe renkli görülmesi 
aşağıdakilerden hangisinin varlığından kaynaklanır? 
A) Kreatinin 
B) Hemoglobin 
C) Glikoz 
D) Üre 
E) Kolesterol 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi kan pıhtılaştıktan sonra kanın sıvı kısmına verilen isimdir?  
A) Flotasyon 
B) Sedimentasyon 
C) Kan serumu 
D) Kan plazması 
E) Hematokrit 
 
 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 
 
 
 
Gaita muayenesi için hazırlık yapabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Hayvan hastanesi ve veteriner kliniklerine giderek gaita muayenesi ile tespit 

edilebilen parazitler hakkında bilgi toplayınız. 

 Dışkı ile yapılan muayene yöntemlerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle 

paylaşınız. 

 

5. GAİTANIN MUAYENEYE HAZIRLANMASI 
 
Gaita (dışkı) sindirilen besin artıkları ve sindirim sistemine ait çeşitli salgılar ile atık 

maddelerden oluşmuş bir karışımdır. Bol miktarda mikroorganizma içermekte olup, %96-
99’unu anaeroplar oluşturur. Bazı hastalıkların tanısı için klinikte gaita (dışkı) muayenelerine 
başvurulur. Bu muayeneler, parazitolojik, bakteriyolojik ve kimyasal muayenelerdir. Bu 
incelemelerin yapılabilmesi için dışkının tekniğe uygun olarak alınıp muayeneye hazır hale 
getirilmesi gerekir. 

 

Gaita ile çalışırken dikkat edilmesi gereken genel kurallar  
 
Dışkı örneği ile çalışan laboratuvarda potansiyel olarak bulunan tehlikeler; parazit 

yumurtası veya kistlerini yutmak, enfektif larvaların deriden geçişi ya da dışkıdaki veya 
diğer biyolojik sıvılardaki paraziter olmayan enfeksiyöz etkenlerce enfekte olmak olarak 
sıralanabilir. Bu risklere karşı laboratuvar temizlik ve kurallarına mutlaka uyulmalıdır. 

 
 Laboratuvarda çalışırken laboratuvar önlüğü, lastik eldiven giyilmelidir. 
 Çalışma ortamında yiyecek yenmemeli, içecek içilmemelidir. 
 Çalışma sahası daima temiz ve düzenli tutulmalıdır. Akan, dökülen, etrafa 

sıçrayan her türlü örnek ya da maddeler hemen temizlenmelidir. Saha, günde bir 
kez dekontaminasyon (bulaşıklardan uzaklaştırma-temizlik) işlemine tabi 
tutulmalıdır.  

 Ellerde bulunan kesik, yırtık vb. yaralar ve ezikler yara bandı veya pansuman 
malzemeleri ile kapatılmalıdır.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Eğer keskin maddeler (bistüri ucu, iğne vb.) kullanılmış ise bunlar hemen özel 
atık kutularına atılmalıdır. Ortada bırakmak ya da normal çöp kovalarına atmak 
sakıncalıdır. 

 Eldivenler çıkartılıp biyolojik atık çöp kutularına atıldıktan sonra eller temizce 
yıkanmalıdır.  

 
Güvenlik kuralları mutlaka uygulanmalıdır. Hatta dışkı örneği belli tespit ediciler ve 

koruyucular içinde olsa dahi yukardaki işlemler yapılmalıdır. Örneğin; formaldehit içerisinde 
tespit edilmiş dışkıdaki bazı kalın kabuklu parazit yumurtalarının, kistlerin ya da ookistlerin 
ölmesi için günler ya da haftalar gerekebilir. Ascarislumbricoides’in yumurtası formalin 
içerisinde gelişmesine devam edebilir ve infektif hale gelebilir.  

 

5.1. Rektuma Giriş Tekniği 
 
Dışkı örneklerinin rektumdan alınması, muayenede dışkının taze ve içerisindeki canlı 

materyalin zarar görmemiş olması bakımından tercih edilir.  Dışkıda mikrobiyolojik 
inceleme yapılacaksa dışkı örneği rektumdan steril şartlarda alınmalı ve dış ortamdan 
herhangi bir bulaşmaya fırsat verilmemelidir.  

 
Dışkı, ya rektumdan elle veya hayvanın ateşine bakılırken termometre ile alınır.  

Rektumun ucu yuvarlak bir probla uyarılır veya büyük hayvanlarda el veya parmakla rektal 
olarak toplanır. 

 
At ve sığır cinsi hayvanlarda el, tekniğine uygun rektuma sokularak dışkı numunesi 

alınabilir. İş güvenliği ve kişisel hijyen kurallarına uygun olarak gerekli önlemler alınır. Bu 
işlem içinönce hayvanın bir yardımcı tarafından ayakta zapturapt altına alınması gerekir. 
Hayvan travay içerisinde sabitlenirse işlem daha kolay olur. Sonra iş kıyafeti ve rektal 
muayene eldiveni giyilip eldiven üzerine uygun bir kayganlaştırıcı sürülür. Diğer elle 
hayvanın kuyruğu tutulurken (kuyruk bağlı değilse) el rektumdan içeri parmak uçları 
birbirine değecek şekilde sağa sola burularak ilerletilir. Rektuma girildikten sonra avuç 
içerisine alınan dışkı örneği dışarı çıkarılarak numune kabına konur. 

 

 
Şekil 5.1: İnekten rektal yolla gaita alınması 
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5.2. Hayvanlarda Dışkı Alma Teknikleri 
 
Muayene için alınacak dışkı taze ve temiz olma lıdır. Bu nedenle dışkı örnekleri direkt 

rektumdan alınır. Rektumdan dışkı alınamazsa yeni yapılmış dışkı toplanır. Ancak alınacak 
dışkı numunesi yerle temas etmemiş kıs ımdan alınır. Yabancı maddelerle karışan dışkı yanlış 
sonuçlara neden olabilir. Numune, hayvan dışkılama yapar yapmaz alınmalıdır. Çünkü 
bekletilmiş dışkıya sonradan başka canlılar karışabilir. Büyük hayvanlardadışkı, her 
hayvandan ayrı ayrı alınmalıdır. Sürü muayenesinde dışkı, ağıl veya ahırın çeşitli yerlerinden 
(en az 8-10 yerinden) alınarak harmanlanmalıdır.  

 
Numuneyi alma zamanı önemlidir. Taze dışkı incelemesi hareketli trofozoitlerin 

görülebilmesi için gereklidir. İshalli dışkılar, trofozoitlerin görülebilmesi için30 dakika 
içinde incelenmelidir. Yumuşak dışkılar, bir saat içinde incelenmelidir (trofozoitler, kistler, 
yumurta ve larvalar görülür). Katı dışkılar, aynı gün içinde incelenmelidir (kistler, 
yumurtalar ve larvalar görülür).Parazitolojik muayenelerde kullanılacak dışkı kesinlikle 
dondurulmaz. Dondurulan dışkılardaki parazit yumurta ve oocystleri parçalanır. 

 
 Alınacak dışkı miktarı hayvan türüne göre değişmekle birlikte 5 ile 20 gram 

arasında olması tercih edilir. 
 Dışkı kuru ve sızdırmaz kaplar içerisine alınmalıdır. Bu sırada diğer maddeler 

(idrar, toprak, saman v.s.) ile kontaminasyonu (bulaşması) engellenmelidir.  
 Taze dışkı ya hemen incelenmeli ya da daha sonra incelenecekse zaman 

geçirmeden içerisine koruyucu madde (konservatif) konulmalıdır. Eğer 
konservatifler hemen kullanılamıyorsa buzdolabında kısa süreli saklama 
yapılabilir. Ancak bu dışkı sadece antijen testleri için uygun olacaktır.  

 Dışkının vücuttan çıkmasıyla incelenmesi arasında çok zaman geçecekse hemen 
koruyucu (konservatif) içine alınmalıdır. Böylece; dışkıda bulunan parazitlerin 
şekillerini koruması sağlandığı gibi, he lmint yumurta ve larvalarının gelişmeye 
devam etmesi önlenir. Ticari konservatif kullanılıyorsa kullanım bilgilerine 
(prospektüs) uyulmalıdır. Ticari koruyucu kullanılmıyorsa; örnekler ikiye 
ayrılarak uygun kaplarda iki ayrı konservatif içerisine konulmalıdır. % 10’luk 
formalin ve PVA (polivinil alkol) diğer konservatiflere göre avantajlı olduğu 
için daha çok kullanılır. Bir hacim dışkı üç hacim koruyucu madde ile 
karıştırılmalıdır. Örneklerin ikiye ayrılarak bu iki konservatifle de tespit 
edilmesi tavsiye edilir. 

 Bazı ilaçlar dışkı içeriğini değiştirebilir. Böyle dışkılar muayene için 
alınmamalıdır. Numune, herhangi bir ilaç veya madde verilmeden önce ya da 
ilaç etkisi geçtikten sonra alınmalıdır. Bu ilaçlara; antiasid, kaolin, mineral yağ 
veya diğer yağlı madde ler, emilmeyen anti-diyare preparatları, baryum ya da 
bizmut (atılmaları için 7-10 gün beklenmeli), antimikrobiyel ilaçlar (2-3 hafta) 
ve safra kesesi boyaları (3 hafta) örnek olarak verilebilir. 

 Örnek konulan kaplar iyice kapatılmalıdır. Kapaklar parafilm ya da benzeri 
maddeler ile yeniden sarılmalı ve kaplar plastik torbalara konulmalıdır.  

 İlk incelemede sonuç negatif çıkarsa örnek alınması tekrarlanabilir. Mümkünse 
en az üç örnek 2-3 gün ara ile alınıp incelenmelidir.   
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5.3. Dışkı Numunesi Saklama Kapları ve Numunenin Nakli 
 
Bölgenizde parazitoloji laboratuvarı yoksa dışkı örneklerinin uygun kaplara konularak 

ve etiketlenerek başka bölgelerdeki laboratuvarlara gönderilmesi gerekir.  
 

 

Resim 5.1: Dışkı kabı 

 Konservatif (Koruyucu) madde katılmamış dışkı örneklerinin nakli 
 
Bazı durumlarda laboratuvarlar şüphelenilen patojenleri izole edebilmek için 

konservatif kullanılmamış örnekler isteyebilir (örneğin microsporidia kültürü yapılacak 
dışkılar).  Böylesi durumlarda örnekler hemen temiz bir kaba konulmalı ve gönderilene 
kadar buzdolabında saklanmalıdır. Örnekler alındıktan sonra en kısa sürede  (ortalama 8-12 
saat), soğuk taşıma şartlarında taşınarak ulaştırılmalıdır. Kullanılan kaplar sızdırmaz olmalı 
ve örnek ile birlikte gerekli tüm bilgiler de gönderilmelidir.   

 
 Konservatifli örneklerin nakli 
 
Konservatifli örneklerin nakil kuralları konservatifsiz örneklerinki ile aynıdır. Sadece 

buzdolabında saklamaya ve soğuk taşımaya gerek yoktur.  

 

 Paketleme 
 
Dışkı örnekleri sızıntıları engelleyecek şekilde paketlenmelidir.  
 

 Nakledilecek materyal, su sızdırmaz tüp veya kaba konulmalıdır (buna 
birinci nakil kutusu denilebilir). 

 Birinci kap, su sızdırmaz, dayanıklı bir kutuya konulur (ikinci nakil kabı).  

 Soğuk kaynağı olan buz paketi vs. yanında, sızma ihtimaline karşı emici 
maddeler de kutuya konulmalıdır. Bu maddeler kutu içindeki tüm hacmi 
emebilecek özellikte olmalıdır. Emiciler,  parçalı maddelerden, talaş vs. 
olmamalıdır. 

 Daha sonra bu kutular asıl nakil kutusuna (koli, özel taşıma kutusu vb.) 
yerleştirilir. 

 Asıl nakil kutusu üzerinde “Biyolojik Madde”, “Tıbbi Malzeme” gibi 
uygun uyarıcı yazılar mutlaka rahatça görülebilecek yerlere konulmalıdır. 
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5.4. Natif Muayene Yöntemi 
 
Dışkı muayeneleri, makroskobik ve mikroskobik olarak yapılır. Makroskopik olarak 

dışkıda parazit larvaları, parazitlerin kendileri, parazit halkaları, kan pıhtıları, bargırsak 
sıyrıntıları ve yabancı maddeler görülebilir. Mikroskobik olarak dışkıda parazit yumurtaları 
ve oocyct’leri incelenir. 

 
Natif muayene, en basit muayene yöntemidir. Çok kısa sürede yanıt alınır. Negatif 

sonuç alınması halinde diğer yöntemlere başvurularak kesin sonuç alınır.  
 
Bu işlem için lam, lamel ve dışkı örneği gereklidir. Az bir miktar (pirinç tanesi 

büyüklüğünde) dışkı alınıp lam üzerine konur. Dışkı sert kıvamlı ise bir iki damla su veya 
tuzlu su ile sulandırılır. Bir iğne ucu veya lamelin sivri kenar ucuyla dışkı örneği lam 
üzerinde dairesel hareketlerle yayılarak ince bir tabaka şekline getirilir. Üzerine isteğe göre 
ya lamel kapatılır veya kapatılmadan da mikroskopta 10-40 büyütme ile bakılır. 

 
Bu tür yayma preparatlarda paraziter tanıyı güçleştirdiği için dışkı kalınlığı çok 

olmamalıdır. Bu şekilde hazırlanan preparatlar kuruma riskinden dolayı kısa süre (10-15 dk.) 
içerisinde muayene edilmelidir. Natif muayenede bazı tek hücreli parazitlerin tanısının daha 
kolay yapılabilmesi için lam üzerinde yayılan dışkıyaboyailave edilebilir. 

 

5.5. Yüzdürme(Flotasyon) Yöntemi 
 
Normal şartlarda paraziter safhalar, normal su içerisinde bulundukları kabın dibine 

çökerler. Bu yöntem; yoğunluğu yüksek, doymuş sıvılar kullanılarak yumurta, ookist gibi 
paraziter safhaların dışkı içerisinden çıkarak sıvı yüzeyinde toplanması esasına dayanır. 
Bunun için genellikle tuzlu su, şekerli su, çinko sülfat ve çinko klorür kullanılır. Bu sıvılar, 
organizmalardan daha yüksek özgül ağırlığa sahip oldukları için paraziter yapılar yüzüp 
yukarı çıkarken çoğu dışkı kalıntıları dibe çöker. Bu şekilde sıvı yüzeyinde toplanan 
paraziter safhalar lam üzerine alınarak mikroskop altında incelenir. 

 
Bu yöntemin avantajı sedimentasyon tekniğine göre daha temiz inceleme maddesi elde 

edilir. Dezavantajı ise bazı yumurta ya da kistler (cysts) bu solüsyonlar içerisinde büzüşebilir  
ya da bazı parazit yumurtaları yüzmeyebilir. Bu durumda teşhis zorlaşabilir.   

 

Doymuş tuzlu su çözeltisi hazırlama 
 
1 litre çeşme suyu alınır. 1 litre su için 377 gr sofra tuzu tartılır. Su kaynatmak üzere 

ocağa konur. Kaynama derecesine gelmeden içine tartılmış sofra tuzunun dörtte biri atılır. 
Kaynamaya başlayınca, ikinci dörtte biri atılır. Birkaç dakika sonra üçüncü dörtte biri atılır. 
Nihayet 1-2 dakika sonra da son kalan dörtte biri atılır. Her seferinde bir cam baget veya 
kaşıkla karıştırılır. Tuz moleküllerinin artık erimediği ve çöktüğü görülür. Kabın dibindeki 
erimemiş tuzun tamamen çökmesi için 24 saat bekletilir. Süzgeç kâğıdından temiz bir şişeye 
süzülür. 
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Yöntemin yapılışı 
 
 Bir miktar dışkı (3-5 gr) küçük bir beher içerisine konulur. 
 Az miktarda doymuş tuzlu su ilave edilerek dışkı bir baget yardımıyla beher 

içinde ezilerek parçalanır. 
 Oluşan dışkı süspansiyonu bir süzgeç vasıtasıyla başka bir behere süzülür. 
 Süzüntünün bulunduğu beher içerisine tekrar tuzlu su ilave edilerek doldurulur. 
 Sıvı yüzeyine 1-2 lamel dikkatli bir şekilde, su yüzeyine paralel olacak şekilde 

yerleştirilir. 
 Lamelin sıvı içine batmadan sıvı yüzeyinde kalmasına ve sıvı yüzeyi ile 

arasında hava kabarcığı olmamasına dikkat edilir. 
 Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra lamel düz ağızlı bir pens ile kenarlarından 

tutularak kaldırılır (lamel altındaki sıvının dökülmemesine dikkat edilir) ve 
temiz bir lam üzerine paralel yerleştirilip mikroskopta incelemeye hazır hale 
gelir. 

 

Şekil 5.2: Yüzdürme yöntemi 

 
Lamelin lam üzerine alınmasından sonra kısa bir süre (2-3 dk.) içerisinde muayenenin 

yapılması gerekir. Aksi halde lamel kenarında tuz kristalleri oluşmaya başlar bu da paraziter 
tanıyı güçleştirir.  

 
Sindirim sisteminde yaşayan parazitlerden nematod ve şerit yumurtaları, bazı 

protozoon kist ve ookistleribu yöntem ile tanısı konabilecek paraziter formlardır. 
 

5.6. Çöktürme (Sedimentasyon) Yöntemi 
 
Çöktürme işleminde özgül yoğunluğu paraziter organizmalardan daha düşük olan 

solüsyonlar kullanılır. Böylece bu organizmalar sedimentin içerisinde yoğunlaştırılmış 
olurlar. Sedimentasyon tekniği genelde çok kullanılır çünkü kullanımı ve hazırlanışı kolaydır 
ve teknik hata yapma ihtimali çok azdır.  

 
Çöktürme işleminde sıvı olarak genellikle çeşme suyu kullanılır. Formalin-etil asetat 

ile de çöktürme işlemi yapılabilir. Genel olarak kullanılan konservatiflerle toplanmış 
örneklere de uygulanabilir.  
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Yöntemin yapılışı 
 
 Bir miktar dışkı (3-5 gr) küçük bir beher içerisine konulur. 
 Az miktarda çeşme suyu ilave edilerek dışkı bir baget yardımıyla beher içinde 

ezilerek parçalanır. 
 Oluşan dışkı süspansiyonu bir süzgeç vasıtasıyla başka bir behere süzülür. 
 Süzüntünün bulunduğu beher içerisine tekrar çeşme suyu ilave edilerek 

doldurulur. 
 Beher bu şekilde 15 dk. bekletilir. 
 Sonra altta biriken tortu oynatılmadan üstteki sıvı kısım dökülür. 
 Bu işlem dipteki tortu büyük dışkı parçalarından temizleninceye ve dışkı 

süspansiyonunun rengi açılıncaya kadar 3-4 kez tekrar edilir. 
 Son kez üstteki sıvı döküldükten sonra beherin dibinde kalan tortulu kısım bir 

petri kabına boşaltılır ve bu şekilde mikroskopta muayeneye hazır hale gelir. 
 
Petri kabındaki sıvıya birkaç damla metilen mavisi ilavesiyle (sıvı ortamını 

renklendirerek) paraziter formların mikroskop alanında daha rahat görülmesi sağlanmış olur. 
Bu şekilde hazırlanmış dışkı süspansiyonu, yüzdürme yönteminin aksine mikroskobik 
muayene için 2-3 saat bekleyebilir. Bu yöntem ile tanısı konabilecek bazı paraziter formlar 
şunlardır: Trematod, Acanthocephala, bazı nematod yumurtaları, bazı tek hücreli ookistleri 
ile bazı nematod larvaları. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir ineğin rektumundan gaita 

örneği uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç gereci hazırlayınız. 

 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 
unutmamalısınız. 

 Gaita alınmasında kullanılan araç gereci 
hazırlamalısınız. 

 Kişisel koruyucu kıyafet giymelisiniz. 

 Hayvanın ayakta zapturaptını 
yapınız. 

 Varsa travayda sabitlemelisiniz. 

 Rektal muayene eldiveni giyiniz.  Eldivene kayganlaştırıcı sürmelisiniz. 

 Parmak uçlarınızı birbirine değecek 
şekilde konik hale getirip sağa sola 
burarak anüsten rektuma doğru 
ilerletiniz. 

 Diğer elinizle kuyruğu tutmalısınız. 

 Gaita örneğini avucunuzun içine 
alarak rektumdan dışarı çıkarınız. 

 Elinizi yavaşça çıkarmalısınız. 

 Gaita örneğini dışkı kabına 
koyunuz. 

 Gaita örneğini etrafa bulaştırmamalısınız. 

 Rektal muayene eldivenini 
çıkararak atık kutusuna koyunuz. 

 Ellerinizi yıkamalısınız. 

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alaraknatif yöntemle gaita preparatı 

uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç gereci hazırlayınız. 
 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmamalıyız. 
 Koruyucu kıyafet giymeliyiz. 

 Gaita örneğinden pirinç 
büyüklüğünde bir parça alınız. 

 Gaita örneğini plastik çubuk, kürdan vb. 
gereçle almalısınız. 

 Örneği lam üzerine koyup 1- 2 damla 
serum fizyolojik damlatınız. 

 Daha fazla ya da az damlatmamalısınız.  

 Serum fizyolojik ile gaitayı 
karıştırarak süspansiyon haline 
getiriniz. 

 Bir iğne ucu veya lamelin sivri kenar 
ucuyla dışkı örneğini lam üzerinde dairesel 
hareketlerle yayarak ince bir tabaka şekline 
getirmelisiniz. 

 Serum fizyolojik ile gaitayı homojen hale 
gelene kadar karıştırmalısınız. 

 Lamın üzerini lamel ile kapatınız. 
 Lamel kapatmadan önce kaba partikülleri 

kenara çekebilirsiniz. 
 Lameli 45°’lik açıyla kapatmalısınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yüzdürme (flotasyon) 

yöntemiyle gaita preparatı uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç gereci hazırlayınız. 
 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmamalısınız. 
 Doymuş tuzlu su hazırlamalısınız. 

 Bir miktar dışkıyı (3-5 gr) küçük bir 
beher içerisine koyunuz. 

 Gaita örneğini küçük bir kaşık vb. gereçle 
almalısınız. 

 Dışkıya az miktarda doymuş tuzlu su 
ilave ederek bir baget yardımıyla 
beher içinde ezerek parçalayınız. 

 Karışımı homojen hale getirmelisiniz. 

 Oluşan dışkı süspansiyonunu bir 
süzgeçle başka bir behere süzünüz. 

 Uygun bir süzgeçle süzmelisiniz. 

 Süzüntünün bulunduğu beher 
içerisine tekrar tuzlu su ilave ederek 
doldurunuz. 

 Yeterince su ilave etmelisiniz. 

 Sıvı yüzeyine 1-2 lameli su yüzeyine 
paralel olacak şekilde yerleştiriniz. 

 Lameli bir pensle tutarak 
yerleştirebilirsiniz. 

 Lamelin sıvı içine batmadan sıvı yüzeyinde 
kalmasına ve sıvı yüzeyi ile arasında hava 
kabarcığı olmamasına dikkat etmelisiniz. 

 20 dakika bekledikten sonra lameli 
düz ağızlı bir pens ile kenarlarından 
tutularak kaldırınız. 

 Lamel altındaki sıvının (damlanın) 
dökülmemesine dikkat etmelisiniz. 

 Lameli temiz bir lam üzerine paralel 
yerleştirip mikroskopta incelemeye 
hazır hale getiriniz. 

 Lamelin lam üzerine alınmasından sonra 
kısa bir süre (2-3 dk.) içerisinde 
muayenenin yapılmasını sağlamalısınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak çöktürme (sedimentasyon) 

yöntemiyle gaita preparatı uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç gereci hazırlayınız. 
 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı 

unutmamalıyız. 

 Bir miktar dışkıyı (3-5 gr) küçük bir 
beher içerisine koyunuz. 

 Gaita örneğini kıvamına göre pens, küçük 
bir kaşık vb. gereçle almalısınız. 

 Dışkıya az miktarda çeşme suyu 
ilave ederek bir baget yardımıyla 
beher içinde ezerek parçalayınız. 

 Gaitanın tamamen ezilmesini sağlamalıyız. 

 Oluşan dışkı süspansiyonunu bir 
süzgeçle başka bir behere süzünüz. 

 Uygun bir süzgeçle huni yardımıyla 
süzmelisiniz. 

 Süzüntünün bulunduğu beher 
içerisine tekrar çeşme suyu ilave 
ederek doldurunuz. 

 Yeterince su ilavesi yapmalısınız. 

 Beheri bu şekilde 15 dk. bekletiniz. 
 Karışımı 2000 devirde 2 dakika santrifüj 

ederek işlemi daha kısa sürede 
yapmalısınız. 

 Altta biriken tortuyu oynatmadan 
üstteki sıvı kısmı dökünüz. 

 Bu işlemi dipteki tortu büyük dışkı 
parçalarından temizleninceye ve dışkı 
süspansiyonunun rengi açılıncaya kadar 3-4 
kez tekrar etmelisiniz. 

 Son kez üstteki sıvı döktükten sonra 
beherin dibinde kalan tortulu kısmı 
bir petri kabına boşaltarak 
mikroskopta muayeneye hazır hale 
getiriniz. 

 Petri kabındaki sıvıya birkaç damla metilen 
mavisi ilave ederek paraziter formların 
mikroskop alanında daha rahat görülmesini 
sağlamalısınız. 

 Çöküntüden bir damla kadar lam üzerine 
alıp lamel kapatarak preparat 
hazırlamalısınız. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-4 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi parazitoloji laboratuvarında gaita ile çalışırken dikkat 
edilmesi gereken kurallardan biri değildir? 
A) Biyolojik atıklar tıbbi atık kutusuna konulmalıdır. 
B) Çalışma ortamında yiyecek ve içecek maddeleri tüketilmemelidir. 
C) Daima laboratuvar önlüğü ve lastik eldivenle çalışılmalıdır. 
D) Çalışma sahası daima temiz ve düzenli tutulmalıdır. 
E) Ellerde bulunan açık yaralar kapatılmamalıdır. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi dışkı numunelerinin muayene edilmek üzere laboratuvara 
gönderilmesinde uyulması gereken kurallardan biridir? 
A) Dışkı numunesi bir kâğıda sarılarak gönderilmelidir. 
B) Dışkı numunesi, bulunduğu kaptan sızmayacak, akmayacak, dökülmeyecek şekilde 

gönderilmelidir. 
C) Dışkı, küçük cam kavanoz içinde gönderilmelidir. 
D) Dışkı, büyük bir cam kavanoz içinde gönderilmelidir. 
E) Dışkı, hava alması için kapaksız plastik bir şişe içerisinde gönderilmelidir. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi gaita örneğinin alınmasında doğru bir işlemdir?  
A) Dışkı örneği toprakla temas eden kısımdan alınmalıdır. 
B) Alınan dışkı laboratuvar koşullarında bir gün bekletilmelidir. 
C) Dışkı örneği mümkünse rektumdan direk alınmalıdır. 
D) Parazitolojik inceleme yapılacaksa dışkı dondurulmalıdır. 
E) Dışkı hemen incelenecekse konservatif madde katılmalıdır. 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi gaita örneğinin alınmasında doğru değildir? 
A) Dışkı örneği taze ve temiz olmalıdır. 
B) Alınması gereken dışkı miktarı hayvan türüne göre değişebilir. 
C) Bazı ilaçlar dışkı içeriğini değiştirebilir. Örnek alırken buna dikkat etmelidir. 
D) İlk inceleme negatif çıkarsa sonraki inceleme için dışkı 6 ay sonra alınmalıdır.  
E) Taze dışkı incelemesi hareketli trofozoitlerin görülmesi için gereklidir. 
 

5. Aşağıdaki yapılardan hangisi dışkıda makroskobik incelemede görülemez? 
A) Parazit larvaları 
B) Parazitin kendisi 
C) Parazit halkaları 
D) Barsak sıyrıntıları 
E) Parazitin yumurtası 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi yüzdürme (Flotasyon) yönteminde kullanılan solüsyonlardan 
değildir? 
A) Saf su  
B) Şekerli su 
C) Çinko sülfat 
D) Çinko klorür 
E) Doymuş tuzlu su 
 
 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.  
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar ortamının temizlik kontrollerini yapabilir misiniz?   

2. Laboratuvarda kullanılan araç gereçlerin talimatnamesine göre 
temizlik ve bakımlarını yapabilir misiniz? 

  

3. Laboratuvarlarda uyulması gereken başlıca genel güvenlik 
önlemlerini öğrendiniz mi? 

  

4. Laboratuvarda genel güvenlik önlemlerini sağlayabilir misiniz?   

5. Laboratuvar çalışmalarında uyulması gereken kuralları öğrendiniz 
mi? 

  

6. Kurallara uygun olarak laboratuvar çalışmalarını yürütebilir 
misiniz? 

  

7. Çalışma sonunda yapılması gereken işlemleri öğrendiniz mi?   

8. Laboratuvar çalışması sonunda yapılması gereken işlemleri yerine 
getirebilir misiniz? 

  

9. Genel ve tıbbi atıkları yönetmeliğe uygun şekilde uzaklaştırabilir 
misiniz? 

  

10. Malzeme kayıtlarını tutabilir misiniz?   

11. Analiz sonrası raporu hazırlayabilir misiniz?   

12. Kan almak için tercih edilen toplardamarları öğrendiniz mi?   

13. Kan alma işleminde kullanılan araç gereçleri biliyor musunuz?   

14. Toplardamardan kan alma tekniğini öğrendiniz mi?   

15. Toplardamardan enjektörle kan alabiliyor musunuz?   

16. Toplardamardan vakumlu tüple kan alabiliyor musunuz?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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17. Kapillar kan alma tekniğini öğrendiniz mi?   

18. Kapillar kan alabiliyor musunuz?   

19. Kan alma işleminde dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi?   

20. Alınan kanı muhafaza edebiliyor musunuz?   

21. Froti hazırlamayı gerektiren durumları öğrendiniz mi?   

22. Froti yapma tekniğini biliyor musunuz?   

23. Froti hazırlayabiliyor musunuz?   

24. Froti hazırlarken dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi?   

25. Frotinin muhafazasını yapabiliyor musunuz?   

26. Kanın pıhtılaşma mekanizmasını öğrendiniz mi?   

27. Serum elde etme yöntemlerini biliyor musunuz?   

28. Tekniğine uygun kan serumu hazırlayabiliyor musunuz?   

29. Kan serumu hazırlarken dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi?   

30. Kan serumunun muhafazasını öğrendiniz mi?   

31. Gaita ile çalışırken dikkat edilmesi gereken genel kuralları biliyor 
musunuz? 

  

32. Rektuma giriş tekniğini öğrendiniz mi?   

33. Tekniğine uygun şekilde rektumdan gaita örneği alabiliyor 
musunuz? 

  

34. Hayvanlardan dışkı örneği alma tekniklerini öğrendiniz mi?   

35. Dışkı numunesi saklama kaplarının özelliklerini biliyor musunuz?   

36. Dışkı numunesinin naklini yapabiliyor musunuz?   

37. Natif muayene yöntemini öğrendiniz mi?   

38. Yüzdürme (flotasyon) yöntemini öğrendiniz mi?   
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39. Çöktürme (sedimentasyon) yöntemini öğrendiniz mi?   

40. Natif yöntemle dışkı muayene preparatı hazırlayabiliyor musunuz?   

41. Yüzdürme yöntemiyle dışkı muayene preparatı hazırlayabiliyor 
musunuz? 

  

42. Çöktürme yöntemiyle dışkı muayene preparatı hazırlayabiliyor 
musunuz? 

  

 
 

DEĞERLENDİRME  
 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. E 

2. A 

3. B 

4. E 

5. D 

6. Yanlış  

7. Doğru 

8. Doğru 

9. Yanlış  

10. Yanlış  

11. Doğru 

12. Yanlış  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. E 

2. B 

3. D 

4. B 

5. C 

6. C 

7. A 

8. D 

 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. E 

3. B 

4. C 

5. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. E 

3. A 

4. A 

5. C 

6. D 

7. A 

8. B 

9. C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. E 

2. B 

3. C 

4. D 

5. E 
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6. A 
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