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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT126 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar  

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Anemi Tanısında Kullanılan Testler 

MODÜLÜN TANIMI  

Hematoloji laboratuvarında; retikülosit sayımı, fetal 

hemoglobin tayini, hemoglobin elektroforezi, oraklaĢma/ 

orak hücre testi, osmolitik frajilite testi teknik ve 

becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL 
Tıbbi Laboratuvar Güvenliği ve Hematoloji 1 ders 

modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠK Anemi tanısında kullanılan testleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun laboratuvar ortamı sağlandığında anemi tanısında 

kullanılan testleri yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Retikülosit sayımı yapabileceksiniz. 

2. Fetal hemoglobin tayini yapabileceksiniz. 

3. Hemoglobin elektroforezi yapabileceksiniz. 

4. OraklaĢma/orak hücre testi yapabileceksiniz. 

5. Osmotik frajilite testi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Hematoloji laboratuvarı 
 

Donanım: Kan numunesi, tüp, benmari, erlanmayer, 

kronometre, enjektör, pamuk, alkol, lanset, lam, lamel, 

asetat kağıdı, süzgeç kağıdı, huni, reaktifler, parafin, pipet, 

spektrofotometre, mikroskop, elektroforez aleti, vb. gibi. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 



 

  iv 



 

  1 

 

GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsanların sağlıklı yaĢamaları ve patolojik durumlarda yaĢamsal döngülerini devam 

ettirebilmeleri için biyolojik materyal olan kan ve kan ürünlerine ihtiyaçları vardır. Kanın, 

vücutta normal değerlerden az veya fazla olması çeĢitli hastalıklara sebep olur. Vücuttaki 

kan miktarını, çeĢitli kan analizleri yaparak öğrenebiliriz. 

 

Bu modülle anemi çeĢitleri ve özelliklerini öğrenerek anemi analizlerini tekniğine 

uygun olarak yapabilecek ve anemi hastalıklarının teĢhis ve tedavisine yardımcı 

olabileceksiniz. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle retikülosit sayımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Anemi hastalığı hakkında bilgi edininiz. 

 Tıbbi Hematoloji laboratuvarına giderek retikülosit sayımı hakkında bilgi 

edininiz. 

 

1. RETĠKÜLOSĠT SAYIMI 
 

1.1. Anemiler 
 

Kanda eritrosit sayısı (mm3), hemoglobin (g/dl) ve hematokrit (%) değerlerinin bir ya 

da birkaçının cinse göre ortalama değerlerin altında olmasına, anemi denir. Genellikle 

Eritrosit yapım ve yıkımındaki anormallikler sonucunda anemi geliĢir. 

 

 

Resim 1.1: Normal ve anormal değerdeki alyuvarlar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Çocuklara (yıllara göre yaĢ) Hemoglobin Konsantrasyonu Hematokrit 

1-2 

2-5 

5-8 

8-12 

11.0 g/dL 

11.1 g/dL 

11.5 g/dL 

11.9 g/dL 

32.0 % 

33.0 % 

34.5 % 

35.4 % 

Erkekler(yıllara göre yaĢ) Hemoglobin Konsantrasyonu Hematokrit 

12-15 

15-18 

18 ve üstü 

12.5 g/dL 

13.3 g/dL 

13.5 g/dL 

37.3 % 

39.0 % 

39.9 % 

Kadınlar(yıllara göre yaĢ) Hemoglobin Konsantrasyonu Hematokrit 

12-15 

15-18 

18 ve üstü 

12.5 g/dL 

12.0 g/dL 

12.0 g/dL 

37.3 % 

35.9 % 

35.7 % 

Tablo 1.1: Anemi için maksimum düzeydeki hemoglobin ve hematokrit değerleri 

 

 Anemide Fiziki Bulgular 

 

Zayıflık, yorgunluk, soluk görünümde deri, diĢ ve tırnak etleri, kolay kırılan tırnaklar, 

tırnaklarda Ģekil bozukluğu, (kaĢık tırnak) karaciğer ve dalak büyümesi, ayağa kalkmak gibi 

duruĢ pozisyonunuzu değiĢtiren hareketler yaptığınızda meydana gelen sersemlik hissi, hızlı 

kalp çarpması, nefes darlığı, baygınlık geçirme, göğüs ağrısı gibi. 

   

Resim 1.2: KaĢık tırnak  

 

 Anemide Laboratuvar Bulguları 

 

Anemi olabileceği düĢünülen bir hastada yapılacak ilk iĢ, hastada gerçekten anemi 

olup olmadığının saptanmasıdır. Bunun için önce normal kan değerlerinin bilinmesi ve 

kemik iliği hakkında bazı bilgilere sahip olunması gerekir. 
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 Normal Kan Değerleri 

 

Eritrosit sayısı 

Erkek   4.5 – 6.0 milyon /dl 

Kadın  4.0 – 5.5 milyon /dl 

Hemoglobin 

Erkek   % 13 – 17 g/dl 

Kadın  % 12 – 16 g/dl 

Hematokrit 

Erkek  % 47  5 

Kadın  % 42  5 

Ortalama Eritrosit Hacmi          80 - 95 fl 

Ortalama Eritrosit Hb          28 - 32 pg 

Ortalama Eritrosit Hb konsantrasyonu  % 32 - 36 

Eritrosit Volüm Dağılımı (RDW)      % 11.5–14.5 

 

 Kan Hastalıkları Terimleri 

 

 Anizositoz: Kırmızı kan hücrelerinin boyutlarında görülen 

değiĢikliklerdir. Eritrositler, normal eritrositlerden küçük ise mikrositoz; 

büyük ise makrositoz denir. Anemilerde çok sık görülen bir bulgudur. 

 Poikilositoz: Farklı Ģekildeki eritrositlerin bir arada bulunmasıdır. 

GözyaĢı hücresi, topuz, raket, hedef tahtası Ģeklinde olabilir. Demir 

eksikliği anemilerinde ve diğer bazı kemik hastalıklarında görülür. 

 Mikrosit ve mikrositoz: Çapı altı mikrondan küçük eritrositlerdir. 

Hücrelerin tümü mikrosit ise mikrositozdan bahsedilir. Anemilerde 

görülür. Mikrosit ve makrositler bir arada ise Dimorfizm ( bir türün iki 

farklı forma sahip olma durumu ) varlığından söz edilir. 

 Makrosit ve makrositoz: Çapı dokuz mikrondan büyük eritrositlerdir. 

Hücrelerin tümü makrosit ise buna, makrositoz denir. 

 

ġekil 1.1: Makrositoz eritrositler 

 

http://tr.wiktionary.org/wiki/t%C3%BCr
http://tr.wiktionary.org/wiki/form
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 Sferosit: Normal alyuvarlardan daha küçük çaplı, yuvarlak kırmızı kan 

hücresidir. Normal erirositlere nazaran daha kalındır. Çapları 4- 6 

mikrondur. Bazı kalıtsal ve hemolitik anemilerde görülür. 

 

ġekil 1.2: Sferosit 

 

 ġistosit: ParçalanmıĢ eritrositlerdir. Hemolitik anemilerde görülür. 

 

ġekil 1.3: ġistosit 

  

 Eliptosit veya ovalosit: Elips Ģeklindedir. Ġki yuvarlak uç ve biraz bombeli 

lateral çepere sahip eritositlerdir. Herediter eliptositozda görülür. 

 

ġekil 1.4: Eliptosit 

 

 Akantosit: Çevrelerinde büyüklük ve sayıları değiĢken dikensi çıkıntılar 

taĢıyan eritrositlerdir. Ağır hastalarda ve üremide akantosit artıĢı görülür. 

 

ġekil 1.5: Akantosit 
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 Çentikli eritrositler: Etrafı çıkıntılı ve çentikli eritrositlere denir. 

Laboratuvar çalıĢmalarındaki teknik hatalardan meydana gelir.  

 Burr hücreleri: Aynı uzunluk ve çapta keskin kısa çıkıntılar içeren 

eritrositlerin bulunması durumudur. Çıkıntılar genellikle aynı büyüklükte 

ise burr hücresi, farklı büyüklüklerde ise akantosit olarak adlandırılır. 

 

ġekil 1.6: Burr hücreleri 

 

 Heinz cisimcikleri: Küçük, yuvarlak veya küre Ģeklinde, Ģiddetle ıĢık 

kıran, 1- 3 mikron çapındadırlar. Eritrositlerin çevresinde düzenli olarak 

yerleĢmiĢ, bazen dıĢına sarkmıĢ olarak bulunur. Eritrositlerdeki enzim 

eksikliği veya anormal hemoglobinlerden olur. Heinz cisimciklerinin 

görülmesi eritrositlerde toksik etki yapan bir maddenin varlığını gösterir. 

Bunlar, endüstride ve evlerde kullanılan birçok kimyasal bileĢik sonucu 

oluĢmuĢtur. Ayrıca, tedavide kullanılan çeĢitli ilaçlar da Heinz 

cisimcikleri oluĢturur. 

 

ġekil 1.7: Heinz cisimcikleri 

 

 Leptosit: Kalınlıkları azalmıĢ, normalden daha yassı hücrelerdir. 
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 Howell- jolly cisimcikleri: 1-3 µm çapında, yuvarlak, düzgün kontürlü 

çekirdek artıklarıdır. Mor renkli olup çoğu kez eritrosit içinde bir tane 

bulunur, hemolitik anemi, megaloblastik anemi, orak hücre hastalığı ve 

splenektomiden sonra görülür. 

 

ġekil 1.8: Howell- jolly cisimcikleri 

 

 Hipokrom: Eritrositlerde hemoglobin konsantrasyonunun azlığını 

gösterir. Normalde eritrositlerin santral solukluğu çapının 1/3’ünden daha 

azdır. 

 

ġekil 1.9: Hipokrom 

 

 Target hücreleri( Hedef hücre) : Normalden farklı olarak ortasında 

hemoglobin içerdiği için hedef hücre adını almıĢtır. 

 

ġekil 1.10: Target hücreleri( Hedef hücre) 
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 Polikromazi: Hafif mavimtırak tonlamalar içeren eritrositlerin 

bulunmasıdır. Bu hücreler normal eritrositlerden daha büyüktür. Gerçekte 

bu hücreler, retikülositlerden ibarettir. Kemik iliğinin aktivitesindeki 

artıĢa iĢaret eder. 

 

ġekil 1.11: Polikromazi 

 

 Bazofil noktalı eritrositler: Eritropoez bozukluğuna bağlı olarak genç 

eritrositlerde görülen bazofilik granüllerdir. Ribozom ve 

mitokondrilerden oluĢurlar. KurĢun zehirlenmesi, talessemi, ağır 

pernisiyöz anemi, hemolitik anemi ve G6PD enzim eksikliklerinde 

görülür. 

 

ġekil 1.12: Bazofil noktalı eritrositler 

 

 Cabot halkaları: Halka, rozet veya 8 rakamı Ģeklinde, boyandığında açık 

kırmızı renk alan, çekirdek membranının artığı veya hücre zarının halka 

tarzında kalınlaĢması nedeniyle oluĢan cisimciklerdir. Pernisiyöz anemide 

görülür. 

 

ġekil 1.13: A) Bazofilik noktalanma B) Howell-Jolly C) Cabot halkası 
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 Siderosit: Hücre sitoplazmasmda, alyuvarların yıkımı sonucu ortaya 

çıkan ve hemosiderin adı verilen pigmentle dolu tanecikler içeren 

histiyosit grubu hücrelere verilen addır. Herediter ve akkiz hemolitik 

anemilerde ve splenektomiden sonra siderosit sayısı artar. 

 Megaloblastik hematopoez: Eritrositlerin olgunlaĢması için B12 ve folik 

asite ihtiyaç vardır. Bunların yokluğunda eritrositlerin çekirdeklerinde 

bazı metaboik bozukluklar meydana gelir. Çekirdeklerdeki bu metabolik 

değiĢim sonucu, kemik iliğinde megaloblast, periferik kanda makrosit 

denilen hücreler oluĢur. Çapları 9- 15 mikron büyüklüğünde olan bu 

hücreler oval ve normalden büyüktür. 

 

1.2. Anemilerin Morfolojik Sınıflandırması 
 

1.2.1. Hipokrom Mikrositer Anemiler 
 

Periferik kanda normalden küçük ( mikrosit ) ve hemoglobin içeriği azalmıĢ ( 

hipokrom ) eritrositlerin varlığı ile kendini gösteren anemilerdir. Her üç eritrosit indeksi de ( 

MCV, MCH, MCHC ) düĢüktür. MCV ( Ortalama eritrosit hacmi ) < 80 fl ( femtolitre ) olan 

anemilerdir. Genelde hemoglobin sentezinde yetersizlik sonucu meydana gelir.  

 

Hipokrom mikrositer anemiler; 

 

Demir eksikliği anemisi 

Sideroblastik anemiler 

Talasemi sendromları 

KurĢun zehirlenmesi anemisi 

Kronik hastalık anemisi 

 

 

ġema 1.1: Hipokrom anemi nedenleri 
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1.2.1.1. Demir Eksikliği Anemisi 
 

Demir doğada en fazla bulunan elementlerden biridir. Demir eksikliği ise en sık 

anemi nedenidir. Besinlerde yeteri kadar demir bulunmadığı ya da besinle alınan demirin 

absorbe edilemediği koĢullarda geliĢen anemi mikrositer ve hipokromiktir.  

 

ġekil 1.14: Hipokromi 

 

Fosfat ve fitatlar demir absorbsiyonunu zorlaĢtırır, C vitamini ise kolaylaĢtırır. Demir 

eksikliği anemisi dünyada ve ülkemizde çok sık görülmektedir. Özellikle sosyo- ekonomik 

düzeyi düĢük olan, geliĢmemiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde görülme sıklığı daha fazladır. 

15- 45 yaĢ arasındaki kadınlarda menstruasyon nedeniyle, demir eksikliği anemisi daha sık 

görülür Gebelik, süt verme ve büyüme çağında besinlerle alınan demirin yetersizliğinde ve 

kronik kanaması olanlarda demir eksikliği anemisi geliĢir. Bu tip anemide hemoglobinin 

normal miktarda sentezi için günlük 25- 30 mg demir gereklidir. Vücuttaki toplam Fe 

miktarı ~ 4- 5 gramdır. % 65'i hemoglobin, % 4'ü miyoglobin, % 1'i de intrasellüler 

oksidasyonu kolaylaĢtıran çeĢitli hem bileĢiklerinin yapısında bulunur. Geri kalan % 30’ u 

ise ferritin ya da hemosiderin halinde RES ve karaciğer parankim hücrelerinde depo edilir. 

Kanda transferrin’e bağlanarak taĢınır.  

 

Tablo 1.2: Ġnsanda günlük demir metabolizması 
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 Fe Eksikliği Anemisinin Belirti ve Bulguları 

 

Hastalık yavaĢ baĢlar ve belirtiler çok yavaĢ ilerler. Yorgunluk halsizlik, çarpıntı, efor 

dispnesi, sersemlik, iĢtahsızlık, dil yanması ve kabızlık en sık görülen belirtileridir. 

Hastaların tırnakları incelir ve çabuk kırılır. Tırnaklar düzleĢir veya konkavlaĢarak kaĢık 

tırnak Ģeklini alır. Anemi ilerledikçe solukluk artar. 

 

Tablo 1.3: Demirin emilimi ve depolanması 

 

 Fe Eksikliği Anemisinde Laboratuvar TeĢhisi 

 

Tipik olarak hemoglobin, MCV, serum ferritini, serum demiri düĢüktür ve TDBK'i 

artmıĢtır. DüĢük ferritin düzeyi veya yüksek TDBK'i tanıyı koydurur. Kesin tanı kemik iliği 

demir boyası ile konur; ancak bu hastayı rahatsız edici, istenmeyen bir iĢlemdir. 

Bakılabiliyorsa, eritrosit ferritini azlığını ya da serum transferrin reseptörü artıĢını göstermek 

daha kesin demir eksikliğini gösterir. 
 

 Normal 
Anemisiz Demir 

Eksikliği 
Hafif Anemili 

Demir Eksikliği 
Ağır Demir 

Eksikliği Anemisi 
Serum Demiri (µg/dL) 60-150 60-150 <60 <40 

Total Demir Bağlama 

Kapasitesi (µg/dL) 
300-360 300-390 350-400 >410 

Transferrin Saturasyonu 

(%) 
20-50 30 <15 <10 

Hemoglobin (g/dL) Normal Normal 9-12 6-7 

Plazma/ serum Ferritini 

(ng/mL) 
40-200 <40 <20 <10 

Eritrosit Morfolojisi Normal Normal 
Normal veya 

hafif hipokromi 

Hipokromi ve 

mikrositoz 

Tablo 1.4: Demir eksikliği anemisinin geliĢim evreleri (Patolojik değerler koyu olarak 

belirtilmiĢtir.) 
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1.2.1.2. Talesemiler 
 

Eski çağlarda Akdeniz çevresindeki bölgelerde ortaya çıkan ağır bir kansızlık türü 

olup kuĢaktan kuĢağa aktarılarak günümüze değin ulaĢmıĢtır. Akdeniz anemisi olarak bilinen 

bu hastalığa Yunancada "deniz" anlamına gelen talasemi adı da verilmiĢtir. 

 

Talesemiler, anne ya da babadan genler yoluyla çocuğa aktarılır. Doğumsal hemolitik 

sarılıkta, yani alyuvarların parçalanması sonucu ortaya çıkan sanlıkta olduğu gibi ana baba 

normal kalıtsal özelliklerle birlikte hastalık taĢıyan genleri de çocuğa aktarır. Alyuvarlara 

iliĢkin kalıtsal bir hastalığın söz konusu olduğu bu durumda eriĢkinin hemoglobin yapımında 

bozukluk vardır. 

 

Elektroforez yöntemiyle sağlıklı kiĢilerin taĢıdığı dört hemoglobin tipi saptanabilir. 

Alyuvarlarda değiĢik oranlarda bulunan bu dört hemoglobin molekülü içerdikleri protein 

yapısındaki farklılıklar nedeniyle birbirlerinden ayrılır. Hemoglobinin uluslararası simgesi 

Hb; dört tipinin ise Hb A1, Hb A2, Hb A3 ve Hb F dir. Hb A1 bütün hemoglobinlerin % 97’ 

sini oluĢturur. 

 

Normal protein zincirlerinden farklı protein zinciri içeren, sıra dıĢı hemoglobin tipleri 

de vardır. Örneğin, S, C, E hemoglobin tipleri sıra dıĢı kabul edilir ve değiĢik anemi 

hastalıklarında görülür. Adı, alyuvarların aldığı biçimden kaynaklanan orak hücreli anemi 

bunlardan biridir. 

 

Akdeniz anemisi, A1 hemoglobininin iyice azalmasına bağlı bir hemoglobin 

hastalığıdır. Bu eksikliği gidermek için hastanın kemik iliğinde Hb A2 ve/veya Hb E üretimi 

baĢlar. Ama bu iĢlem, eksikliği gideremediği gibi bazen kansızlığın ağırlaĢmasına yol açar. 

Hb A1’in kısmen üretilmesi ya da hiç üretilememesi, bu hemoglobine özgü protein zinciri 

yapımını denetleyen gende bilinmeyen nedenlerle bir mutasyon olmasından kaynaklanır. 

Böylece Hb A1 normal biçimde üretilemez. Hastalık belirtilerinin ortaya çıkması kalıtsal 

etkenlere sıkı sıkıya bağlıdır ve akdeniz anemisi baskın kalıtsal özellik gösterir. Hem anne 

hem de babanın hastalığı taĢıması durumunda, çocuk hastalık yapıcı geni her ikisinden de 

alabilir (homozigot durum). Çok ağır bir biçimde ortaya çıkan bu olgular Cooley hastalığı, 

talasemi majör ya da akdeniz anemisi olarak bilinir. 

 

Anne ve babadan birinin hastalığı taĢıdığı durumlarda, çocuk hastalık taĢıyan genin 

yanı sıra sağlıklı anne ya da babadan hemoglobin yapımıyla ilgili sağlıklı geni de alır. 

(heterozigot durum) Sağlıklı gen hastalıklı genin etkisini zayıflatmakla birlikte ortadan 

kaldıramaz ama hastalık belirtileri önceki durumda olduğu kadar ağır değildir. Bu durumda 

hastalık, talasemi minör olarak adlandırılır. 
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 Talaseminin Görülme Sıklığı 

 

Geziler, göçler ve değiĢik bölgelerden insanlar arasındaki iliĢkilerin yoğunlaĢmasıyla 

Akdeniz Anemisi, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler dıĢına da yayılmıĢtır. ABD ve Kuzey Afrika 

ülkelerinde de rastlanmaktadır. Hastalık özellikle bazı bölgelerde daha sık görülür. Örneğin 

Ġtalya’nın kuzeyindeki Ferrara bölgesi, Po Irmağı havzası, Sardunya ve Sicilya’da görülme 

sıklığı oldukça yüksektir. Bu coğrafi dağılımın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı 

araĢtırmacılara göre hastalık eski Yunan kentlerinde ortaya çıkmıĢ, daha sonra Avrupa, 

Afrika ve Asya’ya yayılmıĢtır. 

 

Akdeniz anemisi her yaĢta ve her iki cinste de görülür. Kalıtsal özelliği nedeniyle 

genellikle erken yaĢlarda ortaya çıkar. Eskiden çeĢitli nedenlere bağlanmasına karĢın, artık 

kalıtsal bir hastalık olduğu kesinlik kazanmıĢtır. Bununla birlikte hastalığın seyri ve yayılımı 

çevre koĢullarından da etkilenmektedir. Bu yönüyle Cooley hastalığı ile sıtma arasında bir 

bağlantı kurulabilir. 

 

Sıtma potansiyeli yüksek olan bölgelerde sıtma olgularında düĢüĢ görülmüĢtür. Bu 

olay, sıtma etkeni olan Plasmodium cinsi tek hücreli parazitin yalnız sağlıklı eritrositlerde 

çoğalabilmesiyle açıklanır. Sağlıklı kiĢiler, sıtma etkeniyle karĢılaĢtıklarında sıtmaya 

yakalanırlar. Ancak akdeniz anemisi olan hastalar sıtma salgınlarından etkilenmezler. 

Eskiden sıtma, ağır durumlar dıĢında akdeniz anemisinden daha tehlikeli bir hastalıktı, çünkü 

akdeniz anemisine yakalananlar sıtmaya yakalanmaktan kurtulur ve daha uzun yaĢama 

Ģansına sahip olurdu. 

 

Klinik olarak talasemi; talasemi majör, talasemi intermedia, talasemi minör, talasemi 

trait (talasemi taĢıyıcılığı) olarak sınıflandırılır. 

 

 Talasemi Majör (Ağır Hastalık Tipi): Akdeniz anemisi olarak da bilinir. 3–4 

aylıkken baĢlayan, sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi bir kan hastalığıdır. Bu 

çocuklar kendileri için gerekli hemoglobini yeterli miktarda yapamaz. Halsizlik, 

solgunluk iĢtahsızlık, huzursuzluk, karaciğer-dalak büyümesi sonucu karın 

ĢiĢliği, sık sık ateĢlenme iskelet sisteminde değiĢiklik, yüz ve kafa 

kemiklerinden baĢlayarak kemiklerde değiĢiklik ve tipik bir yüz görünümü 

ortaya çıkar. Bu hastalar hayatları boyunca düzenli tedavi görmek 

zorundadırlar. Uygulanan tedaviler zor ve pahalıdır.  

 

 Talasemi Ġntermedia (Hafif Hastalık Tipi): Genellikle bir yaĢından sonra tanı 

konulur. TaĢıyıcılar gibi tamamen sağlıklı olmayan, kan gereksinimleri daha az 

olan hastalığın hafif tipidir.  
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 Talasemi Minör (TaĢıyıcı Tip): Bu bireyler tamamen sağlıklı görünümdedir. 

Eğer her iki ebeveyn talasemi taĢıyıcısı ise her gebelikte % 25 olasılıkla normal, 

% 50 olasılıkla talasemi taĢıyıcısı, % 25 olasılıkla talasemi majör çocuk 

doğabilir. Eğer ebeveynlerden biri talasemi taĢıyıcısı ise doğacak her çocuk % 

50 ihtimalle taĢıyıcı olabilir. Bu nedenle anne ve babaların çocuk sahibi 

olmadan önce talasemi taĢıyıcısı olup olmadıklarını bilmeleri önemlidir. 

Talasemi taĢıyıcılarının büyük çoğunluğu bu hastalığı taĢıdıklarını bilmezler. 

TaĢıyıcılık bulaĢıcı değildir. Talasemi taĢıyıcılığı, bir hastalık değildir ve 

tedaviyi gerektirmez. TaĢıyıcılık evlenmeye engel değildir; ancak iki taĢıyıcının 

evlenmesi halinde gebeliğin 10-11. haftalarında doğum öncesi tanı yapılmalıdır. 

Akraba evlilikleri, talasemi gibi nadir görülen genetik geçiĢli hastalıkların 

toplumdaki sıklığını arttırır. Türkiye’de her 5 evlilikten biri akraba evliliğidir. 

Yakın akraba evliliklerinin oldukça yüksek olduğu ülkemizde bu gerçek bir 

toplumsal sorundur. Dünya Sağlık Örgütünün yayınlarına göre, dünyada 

talasemi ve anormal hemoglobin sıklığı % 4,5 ( 240 milyon taĢıyıcı) dur. Her yıl 

yaklaĢık 300.000 hasta çocuk dünyaya gelmektedir. Talasemide doğum öncesi 

tanı yöntemlerinin geliĢtirilmesi, taĢıyıcıların taramalarla ortaya çıkartılması 

koruyucu tedavi bakımından çok etkili olmuĢ ve geliĢmiĢ ülkelerde talasemi 

sorunu büyük ölçüde çözülmüĢtür. 

 

ġekil 1.15: TaĢıyıcılık riski olan çocuk 
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ġekil 1.16: TaĢıyıcılık riski olmayan çocuk 

 

Türkiye’de talasemi taĢıyıcı sayısı 1.300.000 (% 2,1) civarındadır. Türkiye'nin çeĢitli 

bölgelerinde yapılan çalıĢmalara göre talasemi taĢıyıcılığı; Batı Trakya’da %10,8, Bursa’da 

% 1.7, Konya’da % 3, Denizli’de % 3, Muğla’da % 7.8, Antalya bölgesinde % 12, Antakya 

'da % 5.9, Adana’da % 5.5, Mersin % 3.5, Doğu Anadolu bölgesinde % 0.6 bulunmuĢtur. 

 

 Laboratuvar Bulguları 

 

Hemoglobin düzeyi genellikle % 7 gramın altındadır. Periferik yaymada hipokromi 

mikrositozis yanında, belirgin anizositozis, poikilositozis, target hücreleri ve normoblastlar 

görülür. Osmotik frajilite azalmıĢtır. Orta derecede retikülositoz hafif sola kayma ile birlikte 

lökositoz bulunur. Trombosit sayısı genellikle normal; ancak hipersplenizm oluĢtuğunda 

düĢük bulunur.  

 

ġekil 1.17: Talasemi taĢıyıcılığında alyuvarların mikroskobik görünümü 
 

 

ġekil 1.18: Sağlıklı alyuvarların mikroskobik görünümü 
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1.2.1.3. Sideroblastik Anemi 
 

Sideroblastik anemiler hem herediter hem de akkiz formlarda görülebilir ve genellikle 

eritroid seri hücrelerinde bulunan “hem biyosentezi” ndeki kusura bağlıdır. Herediter X'e 

bağlı sideroblastik anemi, eritroid seri hücrelerinin spesifik ALA sentetaz genindeki 

mutasyonlar nedeniyle oluĢmuĢtur. Akkiz form, genellikle yaĢlılarda görülür ve 

myelodisplastik sendrom olarak değerlendirilir. Sideroblastik anemiye hipokromi ve 

herediter formda mikrositoz, akkiz formda ise makrositoz eĢlik eder. Bu hastalık grubunda 

kemik iliğinde ring sideroblastlar ve makrofajlardaki demir miktarında artıĢ vardır. Herediter 

sideroblastik anemili çoğu hasta hafif derecede bir anemi ile yıllarca özel bir tedaviye 

gereksinim göstermez. Hem akkiz hem de herediter formda inefektif eritropoez artmıĢtır ve 

bu durum intestinal demir emilimindeki artıĢ ile birliktedir. Bu tip hastalarda, ana 

komplikasyon olan demir yüklenmesi geliĢir. Anemili olguların bazılarında piridoksinin 

farmakolojik dozlarına yanıt alınabilir; ancak çoğu hastada kan transfüzyonuna gereksinim 

olur. Protoporfirin sentezindeki azalma nedeni ile hem molekülünün defektif yapımı, bu 

hastalığın temelidir. Konjenital olarak alkol, kurĢun, isoniazid gibi toksik maddelere bağlı 

veya malignansilerin seyrinde ya da idiyopatik olarak ortaya çıkabilir. 

 

Herediter formu, daha çok genç erkeklerde hepatosplenomegali, karaciğer hastalığı ve 

deride pigmentasyon artıĢı ile kendini gösterir. 

 

 Laboratuvar Bulguları 

 

Anemi orta-ağır derecelerde olabilir. Periferik yaymada dimorfik tablo görülür. 

Bazofilik stippling ve target hücreleride görülebilir. Serum demiri ve demir satürasyonu 

artar. Kemik iliğinde eritroid hiperplazi görülür. Kemik iliği demir boyası ile ringed 

sideroblastlarda (> % 10) artıĢ görülmesi tanıyı kesinleĢtirir. 

 

1.2.1.4. KurĢun Zehirlenmesi Anemisi 
 

Genel olarak hafif ila orta Ģiddette normokrom normositer bazen hipokrom mikrositer 

anemi görülür. KurĢun zehirlenmesi baĢlıca iki mekanizmayla anemi oluĢturur. Bunlar, hem 

sentezini bozarak hem de kırmızı küre membranını bozarak hemolize neden olur. 

 

Kemik iliğinde eritroid hiperplazi vardır. Kemik iliği demir bakımından boyandığında, 

ringed sideroblastların varlığı ortaya çıkar. Bu nedenle kurĢun zehirlenmesi sekonder 

sideroblastik anemiye neden olan hastalıklardan biridir. 
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1.2.1.5. Kronik Hastalık Anemisi 
 

Hastanelerde yatan hastalarda karĢımıza çıkan aneminin en sık sebebidir. Anemi 

genellikle orta derecelidir. Hipertansiyon, diabet, astım, kalp rahatsızlıkları, kalp 

yetmezlikleri gibi hastalıklar hariç bütün kronik hastalıklarda görülebilir. Hastalıkta en 

önemli sebep vücut savunma sisteminde depolanan demirin tekrardan vücuda salınamaması 

iken diğer sebepler hastalığa bağlı olarak kan hücrelerinin parçalanması ve vücutta serbest 

halde bulunan demirin kan hücrelerine alınamaması olarak sayılabilir. Kronik hastalık 

anemisine en çok yol açan hastalıkların baĢında kronik karaciğer hastalıkları ve kronik 

böbrek yetmezliği gelir. Hastalığın tedavisinde en önemli adım altta yatan hastalığın 

tedavisidir. Hastalara demir ilaçlarının verilmesi durumu düzeltmediği gibi bazı olgularda ek 

baĢka Ģikâyetlere de yol açar. 

 

1.2.2. Makrositer Anemiler 
 

Kırmızı hücrelerin ortalama hacminin artması ile karakterize olanlara makrositer 

anemi denir. Ortalama eritrosit hacmi 96 fl’nin üzerindedir. Ortalama eritrosit hemoglobin 

konsantrasyonu ise % 32’yi geçer. Yuvarlak ve oval makrositli anemiler olmak üzere iki 

Ģekilde incelenir. 

 

Makrositik anemiler eritrosit ana hücrelerinin kemik iliğindeki morfolojik 

görünümüne bağlı olarak megaloblastik ve megaloblastik olmayanlar olarak ikiye ayrılır. 

 

 Megaloblastik anemiler; anormal DNA sentezine bağlı olarak çekirdek 

olgunlaĢmasında gecikme, buna karĢılık normal RNA sentezi dolayısıyla 

sitoplazma olgunlaĢmasının etkilenmemesi nedeniyle çekirdek-sitoplazma 

arasında oluĢan uyumsuzluk sonucu oluĢur.  

 Megaloblastik olmayan anemilerin oluĢum mekanizması tam anlaĢılamamıĢ 

olmakla birlikte membran lipidlerinde artmayla iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. 

 Megaloblastik olmayan makrositik anemilerde makrositler yuvarlak olmakla 

birlikte megaloblastik anemilerdeki makrositler ovaldir. 

 

Tanıda yapılacak ilk iĢlem, retikülosit sayımıdır. Retikülositler olgun eritrositlerden 

daha büyük olduğundan retikülositoz durumlarında MCV artar. Bu durumda kanama, 

hemoliz, hipersplenizm akla gelir. B12 ve folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemiler 

ve kemik iliği yetersizliklerinde görülen ineffektif eritropoez (Fankoni anemisi, Blackfan 

Diamond sendromu ve MDS) makrositik anemi nedenleridir. Sıklıkla normositik olan 

karaciğer hastalıkları ve hipotiroidi’ye bağlı anemiler de bazen makrositik olabilir. 

 

Periferik yaymada makroovalositlerin, multinükleer PNL'lerin ve dev trombositlerin 

görülmesi; DNA sentezinde bozukluklar ve kemik iliğinde megaloblastik değiĢiklikliklerle 

karakterize megaloblastik anemileri düĢündürür. B12 vitamini eksikliği + folik asit eksikliği 

vakaların % 95'ini oluĢturur. Megaloblastik anemi nadiren metabolik hastalıklarla birlikte 

olabilir. 
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 Makrositik Anemilerin Sınıflandırılması 

     

Megaloblastik          Nonmegaloblastik  

 

Vitamin B12 veya folat eksikliği          Alkolizm 

Kemoterapi etkisi         Karaciğer hastalıkları 

Myelodisplazi veya diğer         Hemoliz veya kanama 

ilik hastalıkları          Hipotiroidizm  

      

 Megaloblastik Anemiler 

 

Megaloblastik anemiler sıklıkla lökopeni ve trombositopeni ile birlikte olan 

makrositik anemilerdir. Kemik iliğinde eritroid seri öncüleri yanında myeloid ve 

trombopoietik seri öncüleri de etkilenmiĢtir. Megaloblastik anemi yetersiz alım, 

(vejeteryanlar, malnütrisyon, maternal yetersizlik sonucu anne sütünde yetersizlik) 

absorbsiyon bozukluğu (konjenital, edinsel), B12 vitamin transportu bozukluğu ve B12 

vitamin metabolizması bozukluğu (konjenital, edinsel) sonucunda oluĢur. Folik asit eksikliği 

de yetersiz alım, absorbsiyon bozukluğu, artmıĢ ihtiyaç (prematürelik, gebelik, kronik 

hemolitik anemi), folik asit metabolizması bozukluğu (konjenital, edinsel), ekskresyonda 

artma (dializ, karaciğer, kalp hastalığı) nedeniyle oluĢur. 

 

ġekil 1.19: Hiperselüler kemik iliği hücre görünümü 
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Tablo 1.6: Makrositik anemilerin ayırıcı tanısı 

 

1.2.2.1. Folik Asit Eksikliği Anemisi 
 

Folik asit eksikliğinden kaynaklanan bu anemide eritrositler büyüktür ve daha az 

sayıda bulunur. Lökositler genellikle anormal görünür ve hem lökositler hem de trombositler 

az sayıda bulunur. B12 vitamininin tersine, folik asit vücut tarafından büyük miktarda ve 

uzun süre depolanmaz. Sürekli bir folik asit vitamin takviyesi gereklidir. Kronik hemolotik 

anemide olduğu gibi eritrositlerin uzun süre fazla üretilmesi nedeniyle vücut, folik asitsiz 

kalabilir. 

 

Folik asit eksikliğinin en yaygın nedeni, yeterli folik asit içermeyen bir beslenmedir. 

Bu eksikliğe: 

 

 Özellikle Çölyak hastalığı ya da Crohn hastalığı,  

 Ġnce bağırsaktan folik asit emilimi kabiliyetini engelleyen herhangi bir hastalık,  

 Ġnce bağırsağın bir kısmının cerrahi olarak alındığı bir ameliyat,  

 Alkolizm neden olabilir. 
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Folik asit yiyeceklerde yaygın olarak bulunmasına rağmen piĢirme iĢlemi sırasında 

çabucak parçalanır. Yüksek oranda folik asit içeren yiyecekler karaciğer, böbrek, portakal 

suyu ve ıspanaktır. Ayrıca keçi sütündeki folik asit miktarı çok düĢüktür. Yetersiz alınır veya 

emilimi bozuk ya da ihtiyaç artmıĢsa folik asit eksikliğine bağlı anemi ortaya çıkar. 

 

Serumda folik asit miktarı 10-20 ng ( mili- mikro g) arasındadır. 5- 10 ng arası 

değerler hafif, 5 ng’den düĢük değerler ise ağır derecede folik asit eksikliği gösterir. 

 

Yetersiz beslenmede, gebelikte, süt çocuklarında, hemolitik anemilerde, metebolizma 

faaliyetlerinin artması halinde folik asit ihtiyacı artar. Ġnce bağırsak hastalıklarında, kemik 

iliğinde folik asit kullanımının azalmasında, karaciğer hastalıklarında, alkoliklerde ve bazı 

ilaçlara bağlı olarak folik asit eksikliği meydana gelir. 

 

 Laboratuvar Bulguları 
 

MCV > 100 fl’dir. Retikülosit sayısı düĢük veya normaldir. Ağır ve uzun süren 

vakalarda lökopeni ve/veya trombositopeni görülür. Folik asit seviyesi düĢüktür. Periferik 

yaymada normokrom ve makrositer anemi bulunur. Kemik iliğinde hipersellüler ve 

megaloblastik değiĢiklikler vardır. 

 

1.2.2.2. Vitamin B12 Eksikliği Anemisi 
 

Vitamin B12 (cobalamin) vücut tarafından sentez edilemez. Ana kaynak hayvansal 

kökenli gıdalardır. Cobalamin (Cbl) mide asiditesinde serbestleĢtikten sonra tükürük veya 

yiyeceklerde bulunan haptocorrine bağlanır. Mide ve duodenumda haptocorrinler tripsin ile 

parçalanır ve açığa çıkan kobalaminler midenin pariatal hücrelerinden salgılanan intrinsik 

faktör (IF) ile birleĢir. IF-Cbl kompleksi ileum enterositlerinin fırçamsı kenarında yer alan 

IF-Cbl reseptörüne bağlanarak enterosit içine endositoz ile girer. Plazmada cobalamini 

taĢıyan proteine transcobalamin (TC) adı verilir. Cobalamin serumda, transcobalamin I 

(TCI), transcobalamin II (TCII) ve transcobalamin III (TCIII) ile taĢınır. %80’i TCI ile 

taĢınmasına rağmen ve TCI eksikliğinde serum vitamin B12 düzeyi düĢük olmasına rağmen 

megaloblastik aneminin geliĢmiyor olması fizyolojik olarak TCII ile taĢınanın önemli 

olduğunu gösterir. Hücre membranlarında yer alan transcobalamin II-cobalamin (TCII-Cbl) 

reseptörüne bağlanarak endositoz ile hücre içine girer. Transcobalamin II daha sonra seruma 

tekrar döner. 
 

 Vitamin B12 Eksikliği Nedenleri 
 

 Yetersiz alım, 

o Annede yetersiz olduğunda intrauterin hayatta az depolanır, 

o Vejeteryan diyet 

o Malnütrisyon 

 Mide ve terminal ileumun cerrahi rezeksiyonları, 

 IF üretimi yokluğu ve diğer IF sorunları 

 Terminal ileumdaki reseptör sorunları: Imerslund-Grasbeck sendromu. 

tubuler proteinüri ile seyreder.  

 Transcobalamin II’nin defektif sorunları 
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 Vitamin B12 Eksikliği Belirtileri 

 

B12 vitamini eksikliği anemisinde, diğer anemilerde de olduğu gibi, hastada 

yorgunluk nefeste daralma ve baĢ ağrısı olur. Pemisiyöz anemi, cildin sarı görünmesine 

neden olur. Aynı zamanda, kan dolaĢımındaki oksijen noksanlığını karĢılamak için kalp ve 

nefes alma hızının artmasına da neden olabilir. Sinir sistemi hasarından kaynaklanan 

semptomlar yaygındır. El ve ayaklarda uyuĢukluk ve karıncalanma ve dengemizi sağlamakta 

zorluk yaĢanabilir. Akıl karıĢıklığı, depresyon ve hafıza kaybı da diğer semptomlardır. 

Bunlara ek olarak dilde acıma görülür.  

 

B12 vitamini eksikliği, kanın diğer bileĢenlerinin seviyelerini etkileyebilir. 

Enfeksiyonlarla savaĢmaya yardımcı olan lökosit ve kanın pıhtılaĢmasına yardımcı olan 

trombosit seviyelerinin normalden düĢük olmasına neden olur. ġiddetli vakalarda B12 

vitamini eksikliği anemisi, steriliteye yol açar. 

 

 Laboratuvar Bulguları  

 

Eritrositlerin çapı 8- 10 mikron, OEH 100 mikron küpün üstündedir. Eritrositler hafif 

oval Ģekildedir. Anemi normokrom tiptedir. Retikülositler azalmıĢtır. Lökopeni ve 

lökositlerde hipersegmentasyon ( 5- 6 parçalı çekirdek içeren lökositler) görülür. 

Trombositlerde azalma olabilir. Serumda B12 vitamin seviyesi 100 pg/ml’den düĢüktür.  

 

 B12 Vitamini Emilme Testi ( Schilling Testi ) 

 

B12 vitamin emiliminin yetersizliğinin olup olmadığını, varsa nedenini araĢtırmak için 

yapılır. Bu test, kesin sonuç veren bir doğrulama testidir. 

 

1.2.2.3. Pernisiyöz Anemi 
 

B12 vitamininin intrinsik faktör eksikliği nedeni ile absorbe edilememesi sonucu 

oluĢan megaloblastik bir anemidir. B12 vitamininin paranterel olarak verilmesiyle hastalık 

tamamen düzelir.  

 

Pernisiyöz anemi, sadece bir kan hastalığı gibi değil, birçok sistemin hastalığı olarak 

düĢünülmelidir. Hasta, doktora; anemi veya mide bağırsak bozuklukları, beyin, medulla 

spinalis, periferik sinirler ve kalp yetersizliği ile ilgili Ģikayetlerle gidebilir. En sık görülen 

Ģikayetler; halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, parastezi ve dil yanmasıdır. 

 

 Laboratuvar Bulguları 

 

MCV > 100 fl’dir. Retikülosit sayısı düĢük veya normaldir. Ağır ve uzun süren 

vakalarda lökopeni ve/veya trombositopeni görülür. Vitamin B12 düzeyi genellikle 100 

pg/ml altındadır. Periferik yaymada eritrositler makrosit ve oval yapıdadır. Kemik iliğinde 

hipersellüler ve megaloblastik değiĢiklikler vardır. 
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1.2.3. Normokrom Normositer Anemiler 
 

Bu gruptaki anemilerde OEH (MCV) 80- 95 mikronküp, OEHb (MCH) 28- 38 pg ve 

OEHbK (MCHC) % 32- 36 arasındadır. Normokrom normositer anemiler ayrıca kendi 

arasında 3'e ayrılır. 

 

 Poikilositozla birlikte giden normokrom normositer anemiler: Lösemilerde, 

kemik iliğine metastaz yapmıĢ kanserlerde ve miyelofibrozda görülen 

anemilerle bazı refrakter normoblastik anemiler bu gruba girer.  

 Poikilositozla beraber olmayan normositer anemiler: Kronik enfeksiyonlar, 

kanama veya kemik iliği infiltrasyonu yapmamıĢ kanserler, aplastik anemi, 

endokrin yetmezlikler (hipotroidi, hipofiz yetmezliği, hipogonadizm gibi), 

kronik böbrek yetmezliği gibi durumlarda görülen anemiler bu gruba girer.  

 Retikülositozla beraber giden normositer anemiler: Hemolitik anemiler ve 

akut kanama anemisi bu gruba girer. 

 

Bu gruptaki hastalıkları tanımlamak için retikülosit sayımı yapılır. Retikülosit sayısı 

düĢükse kemik iliğinin fonksiyon bozukluğu ile ilgili hastalıklar oluĢmuĢ demektir. Lökosit 

ve trombosit sayımı, kemik iliği incelemesi, asit- ham testi, Ģeker- su testi tanıya yardımcı 

olur. 

 

Retikülosit sayısı yüksekse çeĢitli nedenlere bağlı hemolitik anemiler vardır. 

Eritrositlerin ömrü kısalmıĢtır. Enzim tayinleri, hemoglobin elektroforezi, eritrosit frajilite, 

oto hemoliz ve cooms testi tanıya yardımcı olan testlerdir. 

 

1.2.3.1. Aplastik Anemi 
 

Alyuvarların kemik iliğinde üretilememe hastalığıdır. Arsenik ve benzin gibi zehirli 

maddelere maruz kalma ve yüksek oranda radyasyondan etkilenme sonucu oluĢabilir. 

Akyuvarlar ve trombositler de azalma görülür. Bu hastalığın polisitemi vera diye bilinen bir 

çeĢidinde ise kanın her türlü hücrelerinde artıĢ görülür. Kan sayımı milimetre küpte 7- 10 

milyon arasındadır. Kan hacmi, normal miktarı olan 5 litreden 10 litreye yükselmiĢtir.  
 

Polisitemili hastanın;  
 

 Derisi genellikle kırmızıdır. 

 Dalak büyür ve kan basıncında artıĢ görülebilir. 

 Semptomların nedeni, çoğalan kanın, kan damarlarında normal hızla 

akmamasıdır. 

 Kanın damarlarda aniden pıhtılaĢması, çok sık görülen bir durumdur. 

 Tedavi, kan akıtma yolu ile yapılabilir. Kanı normal hacmine getirmek için çok 

miktarda kan alınmalıdır. 

 Bu hastalığın tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımı önem kazanmıĢtır. 

Radyoaktif fosfor, kemik iliğinde alyuvar oluĢumunu engelleyerek alyuvar 

miktarını düĢürebilir. 
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 Bu tedavi yöntemi, hastanın iznine bağlıdır. Polisitemi vera’nın tedavisinde en 

önemli faktör, kanın hacmini aynı düzeyde tutmak açısından doktor-hasta 

iliĢkisinin kısa aralıklarla sürdürülmesidir. 

 Hastalığın nedeni henüz bilinmemektedir. Yüksek bölgelerde yaĢayan 

insanlarda ya da kalp ve damar hastalarında da polisitemi görülebilir. Bu gibi 

durumlarda polisiteminin nedeni, oksijen yetersizliğidir. 

 

 Laboratuvar Bulguları 
 

Hb seviyesi % 3 ila % 12 arasındadır. Hasta ilk görüldüğü zaman, hemoglobin 

seviyesi % 6- 8 gr arasındadır. Periferik yaymada normokrom normositer, bazen hafif 

makrositik bir tablo vardır. Lökopeni, trombositopeni ve trombositopeniden dolayı 

kanamalar görülür. Retikülositler azalmıĢtır. 

 

1.2.3.2. Orak Hücreli Anemi 
 

Bir baĢka kalıtımsal kan hastalığı olan orak hücreli anemide ise alyuvarlardaki 

hemoglobin bileĢimi normalden farklıdır (S hemoglobini). Bu nedenle alyuvarlar orak ya da 

yarım ay biçimini alır.  

  

ġekil 1.120:Orak hücre 

 

Orak hücre hastalığı Afrika’da çoğunlukla zencilerde görülen bir hastalıktır. Dünyanın 

diğer ülkelerinde özellikle Akdeniz Ülkeleri ( buna Türkiye’de dahil ), Arap Ülkelerinde ve 

Amerikada da bu hastalığa sıkça rastlanmaktadır. 

 

Alyuvarların yaĢam süresi çok kısadır ve hasta kansızdır. Belirtilerin görülmediği 

kimselerde hastalık genlerde saklı kalır. Hastaların kanında anormal hücre oluĢumu vardır; 

fakat kansızlık yapacak kadar çok değildir. Orak hücre hastalığı genetik bir hastalık olduğu 

için kalıtım yoluyla nesilden nesile geçer. Orak hücreli hastanın kalıtım materyali DNA, 

sağlıklı kiĢilere göre az farklılık gösterir. Bu hastalık, anne ve babanın her ikisinin de 

DNA’larında heterozigot veya dominant durumda bu geni taĢımaları sonucu ortaya çıkar. 

Orak hücre anemisi bulaĢıcı bir hastalık değildir. Orak hücre, anemili hastadan alınan kanla 

da hastalık geçmez. Bu durumda olan kiĢiler taĢıyıcıdır. Eğer hastalık taĢıyıcı bir kadınla, bir 

erkek evlenirse çocuklarında çok Ģiddetli bir orak hücreli anemi ortaya çıkar. Bu hastalık için 

öne sürülen süre ve tedavileri henüz deneme devresindedir. Kan tranfüzyonları ile hayatın 

devamı sağlanabilmektedir. 



 

  25 

Örnek 1: Anne sağlam olup (AA), baba taĢıyıcı ise (Aa), doğacak olan çocuğun 

taĢıyıcı olma olasılığı % 50’dir. Çocuğun sağlam olma olasılığı da % 50’dir. Bu durumda 

doğacak çocuğun orak hücre hastası olma olasılığı yüksektir. 

 
 

Örnek 2: Anne ve Babanın her ikisi de taĢıyıcı (Aa) iseler taĢıyıcı bir çocuğun olma 

olasılığı % 50, çocuğun orak hücre anemisi olma olasılığı % 25 ve çocuğun sağlam olma 

olasılığı % 25’tir.  

 
 

Örnek 3: Anne orak hücre hastası(aa), baba taĢıyıcı ise(Aa), taĢıyıcı bir çocuğun olma 

olasılığı %50, çocuğun orak hücre hastası olma olasılığı %50, çocuğun sağlam ve taĢıyıcı 

olmama olasılığı ise yoktur. Yani ya çocuklar hasta doğarlar veya taĢıyıcıdırlar.  

 
 

Örnek 4: Anne sağlam (AA), baba orak hücre anemili ise (aa), taĢıyıcı bir çocuğun 

olma olasılığı % 100’dür. Çocuğun sağlam veya hasta olma olasılığı ise yoktur.  

 

 

 Orak Hücreli Anemiye ĠliĢkin Belirtiler  
 

 Kemiklerde, kaslarda ya da karında günlerce ya da haftalarca süren 

Ģiddetli ağrı (ağrılı krizler olarak adlandırılır), 

 Halsizlik, solgunluk ve nefes darlığı, 



 

  26 

 Vücudun herhangi bir bölümünde ya da eklemde öngörülemeyen ağrı, 

 Retina (gözün görüntüyü alan arka bölümü) dolaĢımdaki alyuvarlardan 

yeterince beslenemediğinde görme sorunları ya da körlük, 

 Karaciğerde sarılık nedeniyle derinin ve gözlerin sararması, 

 Çocuklarda büyüme ve pubertenin gecikmesi,  

 EriĢkinlerde ince yapı, enfeksiyonlara yüksek düzeyde yatkınlık, 

 Beyindeki küçük kan damarlarının beynin bazı bölümlerinde hasara 

neden olabilecek biçimde daralması ya da tıkanması (inme),  

 Enfeksiyonun ya da akciğerde sıkıĢıp kalan orak hücrelerin neden olduğu 

komplikasyonlar. 

 

 Laboratuvar Bulguları 

 

Hemoglobin çalıĢmaları ile tanıya gidilir. Alkali pH'da yapılacak olan elektroforezde 

HbS, HbA, HbA2 ve HbF birbirlerinden net olarak ayrılır. HbS, HbA ile HbA2 arasında yer 

alır. Ayni pozisyonda yer alan diğer hemoglobinlerden ayırmak için asit pH'da elektroforez, 

oraklaĢma testi ve hemoglobin solubilite testleri yapılır. 

 

Hemoglobin konsantrasyonu genellikle 5- 9 g/dl arasındadır. Periferik yaymada tipik 

olarak hedef hücreler, poikilositler ve irreversibl oraklaĢan hücreler görülür. Retikülosit 

sayısı % 5- 15 arasındadır. Çekirdekli eritrositler ve Howell-Jolly cisimcikleri sıklıkla vardır. 

Total lökosit sayısı genellikle 12000- 18000 mm3 olacak sekilde yüksektir. Trombosit sayısı 

genellikle yüksektir. Sedimantasyon düĢüktür. Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk, 

hyperbilirubinemi ve hipergammaglobulinemi diğer bulgulardır. Kemik iliği hiperplastik ve 

eritrosit predominans vardır. 

 

Röntgen bulguları: Osteoporozis ve geniĢlemiĢ kemik iliğidir. 

 

ġekil 1.21: 1. Normal eritrositler 2. Orak Ģeklini almıĢ eritrositler 

 

1.2.3.3. Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (KazanılmıĢ gece hemoglobinürisi) 
 

Eritrosit membran hasarına bağlı geliĢen edinsel bir hemolitik anemidir. Bu hastalıkta 

eritrosit membran proteinleri az bulunduğundan komplemanın aracılık ettiği intravasküler 

hemoliz olmaktadır. Hastalık kronik hemolitik anemi ile karakterize olmasına karĢın, 

seyrinde en önemli komplikasyon olarak özellikle abdominal venleri etkileyen trombotik 

olaylar görülür. 
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Çocuklarda çok nadir görülen bu hastalıkta, eritrositlerin komplemanın hemolitik 

etkisine karĢı aĢırı duyarlılığı ve buna bağlı intermittan hemoglobinuri vardır. 

 

 Laboratuvar Bulguları 

 

Hemolitik kriz esnasında plazmada hemoglobin, indirekt bilirubin yükselir, 

haptoglobin düĢer, idrarda hemoglobin görülür. Asit hemoliz testi, Ģekerli su testi paroksimal 

nokturnal hemoglobinüri için spesifik testlerdir. 

 

1.2.4. Hemolitik Anemiler 
 

DolaĢım kanında alyuvarların yıkıma uğrayıp parçalanması ve hemoglobinin açığa 

çıkmasıyla meydana gelir. ÇeĢitli etmenler hemolitik anemiye neden olur. Anoplazma, 

piroplazma, leptosipira etkenleri ile atlardaki enfeksiyöz anemi virüsünden ileri gelen 

enfeksiyöz anemiler süregen bakır ve kurĢun zehirlenmeleri ve bakteriyel toksinlerden 

kaynaklanan anemiler, aĢılar, hatalı kan aktarımları ve alyuvarlardaki pürüvat kinaz 

noksanlığından kaynaklanan anemilerde alyuvar duvarı direncini yitirir veya dirençsiz 

üretilir. Bunlar ya mekanik olarak tahrip edilerek hemoglobinüriye neden olur ya fagositlerce 

parçalanıp ortadan kaldırılır. 

 

1.2.4.1. Oto Ġmmün Hemolitik Anemi 
 

Eritrositlere karĢı oluĢan antikorlar ile eritrositlerin parçalanması sonucu oluĢan 

anemiye, otoimmun hemolitik anemi denir. Genellikle orta yaĢ grubunda görülür. 

 

Eritrositlere karĢı oluĢan antikorlar eritrositlere yapıĢır. Bu Ģekilde iĢaretlenen 

eritrositler dalakta tanınarak parçalanır. Bazı hastalarda ise eritrositler damar içinde 

bağıĢıklık sistemi tarafından doğrudan parçalanır. BağıĢıklık sistemi bizi mikroplara karĢı 

korur ve kansere karĢı savaĢta vücudun en önemli silahıdır; ancak bazı durumlarda çok 

faydalı olan bu sistem vücudun zararına çalıĢabilir. Otoimmun hemolitik anemi bu 

durumlardan biridir. Eritrositlerin parçalanmasına bağlı olarak anemi ve sarılık ortaya çıkar. 

Halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı ve solukluk görülür. Ayrıca hastaların göz 

aklarında sararma ve dalak büyümesi saptanabilir. 

 

Otoimmun hemolitik anemiye bazı ilaçlar (metil dopa, penisilin gibi), romatizmal 

hastalıklar (Sistemik lupus eritomatozis gibi), bazı kanserler (lenfomalar, kronik lenfositik 

lösemi, yumurtalık kanseri) neden olmaktadır. 

 

 Laboratuvar Bulguları 

 

Tam kan sayımında anemi varlığı, rutin biyokimya testlerinde indirek bilurubin ve 

LDH yüksekliği, Coombs pozitifliği, ultrason tetkikinde dalak büyüklüğü ve retikülosit 

sayısında artıĢın tespit edilmesi tanı için çok önemlidir. 
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1.2.4.2. Enzim Eksikliklerine Bağlı Olarak GeliĢen Hemolitik Anemiler 
 

Eritrositlerin, normal yaĢamlarını devam ettirebilmek için enerjiye gereksinimleri 

vardır. Eritrositlerde mitokondri bulunmadığından gerekli enerjiyi Embden Meyerhof yolu 

denilen anaerobik glikolizden elde eder. Bu yoldaki enzimlerin eksikliğinde (pirüvatkinaz, 

hekzokinaz, fosfofrüktokinaz vb.) glikolizis bozularak, eritrositlerin enerji gereksinimi 

sağlanamaz. Bu durum, hemolize yol açar. 

 

Eritrositlerde nükleotid metabolizması ve bu yolda yer alan enzimler de 

bulunmaktadır. Olgun eritrositlerdeki RNA degredasyonu ve pirimidin nükleotidlerinin 

hidrolizi gerçekleĢmezse bu nükleotidler eritrositlerde birikerek glikolitik enzimlerin 

fonksiyonlarını bozar Pirimidin 5 nükleotidaz, pirimidin nükleotidlerinin hidrolizinde yer 

alan önemli bir enzimdir ve eksikliği hemolize neden olur. 

 

1.2.4.3. Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği (G6PD) 
 

X genine bağlı resesif kalıtım özelliği gösterir. Eritrosit enzim eksiklikleri içinde 

G6PD enzim eksikliği dünyada en sık görülenidir. 

 

G6PD enziminin normal koĢullarda ancak %1’i kullanılmaktadır. Oksidan madde ile 

karĢılaĢıldığında, enzimin kullanımı artar. Bu nedenle enzim düzeyi çok düĢük olan 

vakalarda bile normal koĢullarda oksidan stres olmadığı sürece hemoliz olmaz. 

 

 Klinik Özellikleri 

 

 Akut Hemolitik Ataklarla Seyreden Tip: Oksidan özelliği olan 

maddenin alımından 24- 48 saat sonra hemoliz geliĢir. Hemoliz hızı ve 

derinliği, alınan maddenin cinsine, miktarına ve eritrositlerin içindeki 

enzim aktivitesinin miktarına bağlıdır. Bakla (içindeki vicine ve 

convicine denilen glokozidiklere bağlı) yendikten sonra ortaya çıkan 

hemoliz tablosuna favizm adı verilir. Bakla polenlerinin solunması 

sonucu veya annenin yediği baklaya bağlı intrauterin bile hemoliz 

olabilir. Hafif anemi ve retikülositoz ile atlatılabildiği gibi yaygın damar 

içi hemolize bağlı haptoglobulin düĢüklüğü, hemoglobinüri, böbrek 

yetmezliği ve derin anemi sonucu kalp yetmezliği ve ölüm tablosu 

geliĢebilir. Yenidoğan döneminde 3. ve 4. günden sonra oluĢan ani derin 

aneminin ve kan değiĢimine gidecek kadar ağır hiperbilirubineminin 

geliĢtiği durumlarda G6PD eksikliği düĢünülmelidir. Ataklara çoğu kez 

sarılık eĢlik eder. Aralarda sarılık görülmez. Splenomegali bulunmaz. Bu 

hastaların eritrositlerinin ilk yapımında düĢükte olsa yeterli derecede 

enzim aktivitesi vardır. Eritrositlerin yaĢı ilerledikçe enzim aktivitesi 

daha da azalır ve oksidan streslere dayanamayarak hemoliz geliĢir. 
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 Kronik Hemoliz ve Ani Ataklarla Seyreden Tip: Akut ataklarla 

seyreden tipin aksine enzim aktivitesi baĢından itibaren çok düĢük 

olduğundan; günlük streslere bile dayanabilme gücü yüksek 

olmadığından alçak profilli ve sürekli hemoliz vardır. Oksidan stresin 

arttığı durumlarda bu hastalarda da akut hemolitik krizler ortaya çıkar. 

Ataklar arasında da düĢük profilli sarılık vardır ve ataklarda artıĢ gösterir.  

 

 Laboratuvar Bulguları 

 

Periferik yaymada eritrosit yapısı özellik göstermez. Supravital boyalar ile hemolizin 

ilk 4. gününde Heinz cisimcikleri gösterilebilir. Retikülositoz akut krizlerde yüksek oranda, 

diğer zamanlarda normal veya hafif yükseklikte olur. Eritrosit içi G6PD enzim aktivitesi 

düĢük bulunur. Hemolitik krizin hemen ardından bakılırsa damarda genç eritrositler ağırlıklı 

olarak bulunduğundan sonuç normal çıkabilir. Bu nedenle enzim tayini krizin olmadığı 

dönemde, retikülositozun azaldığı veya kaybolduğu dönemde bakılmalıdır. 

 

1.2.4.4. Ġnfeksiyonlara Bağlı Hemolitik Anemiler 
 

Genellikle infeksiyonlar sırasında eritrositlerin normal ömürleri azalır. Bazı 

infeksiyonlarda eritrositlerde parçalanma belirgin olarak ortaya çıkar. Hemolize neden olan 

etkenlerin sayısı oldukça çoktur. Bunların bir kısmı; subakut bakteriyel endokarditis, 

brucella, tifo, idrar yolları infeksiyonu, tüberküloz, kadınlarda genital organ enfeksiyonları, 

osteomyelitis ve diğer infeksiyonlardır. 

 

 Laboratuvar Bulguları 

 

Enfeksiyonun türüne bağlıdır. Hemoliz, anemi, sarılık, retikülositoz, hemoglobinüri 

görülebilir.  

 

1.2.4.5. Paroksimal Soğuk Hemoglobinürisi 
 

Soğuğa maruz kaldıktan sonra hemolitik atak ve hemoglobinüri ile oluĢan bir 

hastalıktır. Hasta soğuk havada kalırsa antikor eritrositlere yapıĢır. Daha sonra vücut ısısıyla 

beraber intravasküler hemoliz olur. Bunun sonucunda damar tıkanıklığı meydana gelir. 

Hastada titreme ile birlikte ateĢ, sırt, bel, karın ve baĢ ağrısı görülür. 

 

1.2.4.6. Ġlaçlara Bağlı Hemolitik Anemiler 
 

Bazı ilaçlar eritrosit membranına sıkıca bağlanarak antijenik özellik kazanır ve daha 

sonra ilaca karĢı oluĢan antikor eritrosit membranında ilacın olduğu bölgelere bağlanır ve 

eritrosit yıkımını baĢlatır (örn. Penisilin, sefalosporin). 

 

Hapten türünde, ilacın kendisi immün yanıt oluĢturamazken eritrosit üzerindeki bir 

antijene bağlanarak oluĢturduğu kompleks otoantijenik uyarıya neden olur. Hemoliz hızı 

yavaĢ ve ekstravasküler bölgede oluĢur. Nadiren ağır tabloya yol açar. Ġlacın kesilmesi ile 

sorun düzelir. 
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Ġmmün kompleks türünde, ilacın kendisi immün yanıt oluĢturamazken plazma 

proteinlerine bağlanarak oluĢturduğu komplekse karĢı antikor geliĢir. Antikor bu komplekse 

bağlanarak immün kompleks oluĢturur. Ġmmün kompleks eritrosit üzerine bağlanarak 

eritrositin daha kolay yıkılmasına neden olur. Hemoliz intravaskülerdir. Ġlacın kesilmesi ile 

sorun düzelir. 

 

Ġlaca bağlı gerçek otoantikor üretiminde, ilaç eritrosit antijenlerinin yapısını 

etkileyerek otoantikorların geliĢmesine neden olur. Bu tip reaksiyonlar ilaçların uzun süreli 

kullanılması sonucu çok yavaĢ geliĢir ve ilaç kesildikten sonrada yavaĢ yavaĢ düzelir. 

 

 Diğer Hemolitik Anemi Sebepleri 

 

Yılan zehirleri, yanlıĢ kan transfüzyonları, büyük yanıklar ve suni kalp kapağı 

bulunanlarda kapakcığın hareketleri hemolize neden olur. 

 

1.3. Anemi TeĢhisinde Kullanılan Testler  
 

Anemilerin ayrıcı tanısında eritrosit sayısı, hemoglobin düzeyi ve hematokrit 

değerinden baĢka eritrosit indeksleri denilen parametreler de önemlidir. Ortalama Eritrosit 

Volümü (MCV), Ortalama Eritrosit Hemoglobini (MCH, OEHb) ve Ortalama Eritrosit 

Hemoglobin konsantrasyonu (MCHC, OEHbK) üç önemli indeksdir. 

 

1.3.1. Ortalama Eritrosit Volümü (MCV)  
 

 
 

Ortalama eritrosit volümü (MCV) < 80 μ3 ise eritrositler normalden küçük (mikrosit), 

> 94 μ3 ise eritrositler normalden büyük (makrosit), 80- 94 μ3 ise eritrosit hacmi normal 

(normosit) demektir. 

 

Ortalama eritrosit volümü (MCV) değerine göre hastadaki anemi, mikrositer, 

makrositer veya normositer olarak tanımlanır. 

 

 Ortalama Eritrosit Volümünün Arttığı Durumlar 

 Megaloblastik anemi,  

 Makrositik anemi,  

 Kronik amfizem ve kronik bronĢit,  

 Hipotiroidizm,  
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 Karaciğer hastalıkları ve ağır alkolizm gibi durumlardır.  

 Eritrositler yeni doğanda makrosittir; altı hafta sonra eriĢkindeki gibi 

olur.  

 

 Ortalama Eritrosit Volümünün Azaldığı Durumlar 
 

 Demir eksikliği anemisi,  

 Ġdiopatik hipokrom anemi,  

 Kronik kanama anemileri, 

 Gebelik anemisidir. 

 

1.3.2. Ortalama Eritrosit Hemoglobini (MCH, OEHb) 
 

 
 

Ortalama eritrosit hemoglobini (MCH, OEHb), < 28 pg ise hipokromi düĢünülür, bu 

durumda genellikle mikrositoz olağandır (mikrositer hipokromi). 28- 32 pg arasında 

normokromi vardır. > 32 pg ise eritrositlerde demir miktarının normalden fazla olduğu 

anlaĢılır. Bu durumda genellikle makrositoz vardır. 

 

 Ortalama Eritrosit Hemoglobinin Arttığı Durumlar 
 

 Pernisiyöz anemi ve makrositer gebelik anemisi gibi megalositer 

anemilerde, 

 Protein eksikliği anemisinde,  

 Folik asit antagonistleri ile tedavi durumlarında, 

 Sferositoz durumlarında.  
 

 Ortalama Eritrosit Hemoglobinin Azaldığı Durumlar 
 

 Primer demir eksikliği anemisi, 

 Kanama anemileri,  

 Ġdiopatik hipokrom anemi,  

 Gebelik anemisi.  

 

1.3.3. Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC, OEHbK) 
 

 
 

Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC, OEHbK) normal değeri % 32- 

38 gr arasındadır (normokromi). < % 32 gr ise hipokromi düĢünülür. 
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Genellikle % 38 gr’dan yüksek değerlere rastlanmaz, yani hiperkromi yoktur; çünkü 

hemoglobin miktarı arttıkça hücre hacmi de büyür ve dolayısıyla hematokrit değeri de büyür 

ve oran bozulmaz. Ancak, ileri derecede sferositoz olan durumlarda OEHbC normal değeri 

aĢabilir. 

 

 Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonunun Arttığı Durumlar 

 ġiddetli ishal, 

 Durdurulamayan kusmalar gibi uzun süren dehidratasyon halleri. 

 

 Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonunun Azaldığı Durumlar 

 Demir eksikliği anemileri, 

 Kanama anemileri, 

 Gebelik hidremisi, 

 Su zehirlenmesi. 

 

1.4. Retikülosit Sayımı 
 

Retikülosit genellikle olgun eritrositten daha büyüktür. Pembe-gri renge boyanır ve 

çekirdekleri yoktur. Ancak retikülosit boyaları ile hücre içinde ince bazofilik boyanan RNA 

artıklarına rastlanır. 

 

ġekil 1.22: Retikülosit 

 

Olgun eritrositlerin ana hücreleri pronormoblastlar, kemik iliğinde meydana gelir. 

Pronormoblastlar olgunlaĢırken bazofilik normoblastları, polikromatik normoblastları, 

ortokromatik normoblastları, son olarak retikülositleri meydana getirir. Retikülositler, 

kemik iliğinde ve periferik kanda bulunur. 

 

Retikülositlerden olgun eritrositler meydana gelir ve periferik kana geçerler. 

 

Eritrositlerin kemik iliğinde olgunlaĢıp periferik kana geçmesi için iki gün gereklidir. 

Periferik kana geçen retikülositten olgun eritrositin meydana gelmesi de bir gün sürer. 

 

Retikülosit sayısı normalde eritrosit sayısının % 0,5 - 1,5’u kadardır. Eritrosit 

yapımının azaldığı durumlarda retikülosit sayısı azalır. Eritrosit yapımının arttığı durumlarda 

retikülosit sayısı da artar. 
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1.4.1. Amaç 
 

Retikülosit sayımının amacı, kemik iliğinde eritrosit yapımı hakkında bilgi vermektir. 

 

1.4.2. Retikülosit Sayım Metodları 
 

1.4.2.1. Schiling Metodu 
 

Normoblast çekirdeğini kaybedince eritrositlerde çok az miktarda RNA kalır. Kalan 

hücre retikülosittir. Hücre içinde RNA’yı gösteren özel boyalarla retikülositler boyanır. 

Retikülosit sayımının 1- 2 saat içinde yapılması gerekir. 

 

 Testin YapılıĢı 
 

 Bir damla schilling boyası lam üzerine konur, diğer lam ile yayılır.  

 Bir damla kan lamele alınıp daha önceden hazırlanmıĢ boyalı lam üzerine 

kapatılır ya da boya yayılmıĢ lama kan damlası alınarak üzerine bir lamel 

kapatılır. 

 

Resim 1.3: Lama kan alınması 

 

 Kanın uygun bir Ģekilde yayılması sağlandıktan sonra 10 dakika beklenir. 

 Mikroskopta 1000 eritrosite isabet eden retikülosit miktarı sayılarak % 

olarak ifade edilir.  

 

1.4.2.2. Cook-Mayer-Troen Metodu 

 
 Testin YapılıĢı  

 

 Hazırlanan boya karıĢımından bir damla lam üzerine alınır. Üzerine 

küçük bir damla kan konarak karıĢtırılır. 

 Üzerine lamel kapatılarak kenarlarındaki fazla sıvı süzgeç kağıdı ile 

çekilir. 

 Lamelin etrafı vazelinlenerek 10- 15 dakika beklenir. 

 Mikroskopta 1000 eritrosite isabet eden retikülosit miktarı sayılarak % 

olarak ifade edilir.  
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1.4.3. Retikülositlerin Arttığı ve Azaldığı Durumlar 
 

 Retikülositin Arttığı (Retikülositoz) Durumlar 
 

 Hemolitik anemi 

 Kan kayıpları 

 Hipoksi  

 Demir, folik asit veya B12 vitamini tedavisi 

 

 Retikülositin Azaldığı (Retikülopeni) Durumlar 
 

 Aplastik anemi 

 Kan transfüzyonu 

 Demir eksikliği anemisi 

 Ġnfeksiyonlar  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Retikülosit sayımını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bir damla schilling boyasını lam üzerine 

koyunuz ve bir diğer lam ile yayınız. 

 Güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız, 

 Lam ve lamelin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Bir damla kanı lamele alıp boyalı lam 

üzerine kapatınız.  

 Kanın uygun bir Ģekilde yayılması 

sağlayınız. 

 10 dakika bekleyiniz.  Bekleme süresine dikkat ediniz. 

 Mikroskopta retikülositleri sayınız.  Sayımı dikkatlice yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Periferik yaymada birbirinden farklı Ģekilde eritrositlerin görülmesine, ne ad verilir? 

A) Poikilositoz 

B) Anizositoz 

C) Mikrositoz 

D) Mikrosfrosit 

 

2. Fe eksikliği anemisinde kesin teĢhis koyduran test, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Hb elektroforezi   

B) Ferritin düzeyi ve Total Fe bağ.kapasitesi  

C) Sickling testi      

D) Osmotik frajilite 

 

3. Talasemi ve Hemoglobinopatilerin kesin teĢhisi için aĢağıdaki testlerden hangisi 

yapılır? 

A) Osmotik frajilite   

B) Hb elektroforezi    

C) Folik asit seviyesi    

D) G6PD enzim miktar tayini 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, hipokrom mikrositer anemi değildir? 

A) Demir eksikliği 

B) Talasemi 

C) Pernisiyöz 

D) Kronik hastalık 

 

5. Fe eksikliği anemisinde hangisi olmaz? 

A) SDBK yükselir 

B) Ferritin düĢer 

C) Trombositoz vardır 

D) Serbest eritsosit içi protoporfirin azalır 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu faaliyetle Fetal Hemoglobin tayin metodunu yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fetal hemoglobin tayini hakkında bilgi edinerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Hematoloji laboratuvarına giderek Fetal hemoglobin testinin hazırlanıĢını 

izleyiniz. 

 Laboratuvar izlenimlerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. FETAL HEMOGLOBĠN (HBF) TAYĠNĠ 
 

2.1. Fetal Hemoglobinin Alkali Denaturasyon Yöntemi ile Tayini  
 

Hemoglobin F (HbF, 2- 2) , intrauterin yaĢamın 8. haftasından doğuma kadar geçen 

sürede fötusta bulunan temel hemoglobindir. Yenidoğan kanında % 75-90 oranında bulunur. 

Doğumun ardından azalmaya baĢlayarak 7- 24 aylar arasında eriĢkin düzeyleri olan %1' in 

altına düĢer. HbF yüksekliği (>%1) çok sayıda doğumsal ve kazanılmıĢ hastalıkta gözlenir. 

En sık gözlendiği durumlar talasemiler ve anormal hemoglobinler gibi 

hemoglobinopatilerdir. HbF düzeylerinin doğru ölçümü hemoglobinopatilerin tanı ve 

yorumunda oldukça önemlidir. 

 

2.1.1. Prensip ve Amaç 
 

Hemoglobinler içinde alkaliye en dirençli olanı HbF’dir. Bu özelliğinden 

yararlanılarak diğer hemoglobinler NaOH ile denature edilir. Daha sonra doymuĢ amonyum 

sülfat ile denatürasyon durdurulur. Amonyum sülfat pH’yı düĢürür ve denatüre 

hemoglobinleri presipite eder. Presipite olan hemoglobinler filtre kağıdı ile süzülür. 

Denatüre olmayan fetal hemoglobin miktarı, 540 nm dalga boyunda saf su körüne karĢı 

spektrofotometrede okunur. 

 

2.1.2. Gerekli Madde ve Araçlar 
 

 1/12 N NaOH hazırlanması: 3,33gr NaOH tartılıp, 1 lt suda çözülür, 

 Toluen, 

 Amonyum sülfat hazırlanması: 400gr amonyum sülfat tartılıp, 800 ml distile 

suda eritilir. 10 N HCL ile pH 3,6 ya getirilir, 

 Drapkin solüsyonu, 

 Spektrofotometre, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Deney tüpleri, 

 Huni, pipetler ve kronometre, 

 Whatman süzgeç kağıdı. 

 

2.1.3. Teknik  
 

Hemolizat hazırlanması: 0,5 cc sitrat + 4,5 cc kan alınır. 3 defa % 0,9 serum 

fizyolojikle 2500 devirde 20’Ģer dakika santrifüj edilir; böylece eritrositler yıkanmıĢ olur. 

 

Tüpteki eritrositler kadar distile su ilave edilip tüp iyice çalkalandıktan sonra 

hemolizatın her ml’sine karĢılık 0,4 ml toluen ilave edilir. 20 dakika 2500 devirde santrifüj 

edilir. Toluenli kısım atılarak kalan eritrositler süzgeç kağıdından süzülür ve hemolizat 

hazırlanmıĢ olur.  

 

2.1.4. Testin YapılıĢı 
 

                                                                          l.tüp                ll.tüp 

 Hemolizat karıĢımı; 

(9,6 ml drapkin+ 0,4ml hemolizat )                  3ml                  3ml 

 

 NaOH                                 0,2ml         - 

 

Kronometreyi çalıĢtırıp, iki dakika su banyosunda inkübe edilir. 

 

 DoymuĢ amonyum sülfat               2ml                2ml 

 

 Bir numaralı tüp süzgeç kağıdından süzülerek spektrofotometrede 540 dalga 

boyunda köre (5ml drapkin solüsyonu) karĢı okunur. 

 Ġki numaralı tüpten 1ml alıp üzerine 4ml distile su koyduktan sonra 540 dalga 

boyunda okunur. 

 Spektrofotometredeki iki tüp için okunan optik dansite kaydedilir. 

 Hesaplama: 

                                  I.tüp O. D. 

HbF % miktarı=                               X 100 

                                 II.tüp O.D. 

 

(O.D: Optik dansite ) 

 

2.2. Fetal Hemoglobinin Artığı Durumlar 
 

HbF yüksekliği homozigot orak hücreli anemide % 20’ye kadar yükselebilir. Bununla 

beraber bu hastalığın heterezigot Ģeklinde HbF düzeyi normaldir. HbF’nin orta derecede 

yükselmesi herediter sferositozda, hipoplastik anemi, akut ve kronik lösemilerde, pernisiyöz 

anemi ve karsinoma metastazlarında görülür. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Fetal hemoglobin tayinini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 I.ve II.tüplere 3’er ml hemolizat karıĢımından 

koyunuz. 

 Güvenlik önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 I.tüpe 0,2ml NaOH ilave ediniz.  Tüplere solüsyonu dikkat ederek 

ilave ediniz. 

 Su banyosundaki iki tüpten her birine 0,1ml 

hemolizat koyunuz. 
 

 Kronometreyi çalıĢtırıp, iki dakika su 

banyosunda inkübe ediniz. 
 Süreye dikkat ediniz. 

 I.ve II.tüpe 2’Ģer ml doymuĢ amonyum sülfat 

ilave ediniz.                     
 

 Süzülen çözelti ve iĢlem görmemiĢ tüpü, ayrı 

ayrı 540 dalga boyunda köre karĢı okuyunuz.  

 Spektrofotometrenin dalga 

boyunu doğru ayarlayınız. 

 Bir numaralı tüpü süzgeç kağıdından süzerek 

spektrofotometrede 540 dalga boyunda köre 

(5ml drapkin solüsyonu) karĢı okuyunuz. 

 

 Ġki numaralı tüpten 1ml alıp üzerine 4ml distile 

su koyduktan sonra 540 dalga boyunda 

okuyunuz. 

 

 Spektrofotometredeki iki tüp için okunan optik 

dansiteyi kaydediniz. 
 

 Hesaplamasını yapınız. 

                               O. D. iĢlem görmüĢ tüp 

HbF % miktarı=           X 100 

                              O.D. iĢlem görmemiĢ tüp 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

1. ( ) Hemoglobin F, fötusta bulunan temel hemoglobindir. 

 

2. ( ) Hemoglobinler içinde alkaliye en dirençsiz olan HbF’dir. 

 

3. ( ) Hemoglobin F, orak hücreli anemide düĢük görülür. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyetle Hemoglobin Elektroforezi tayin metodlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Talasemi hastalığı hakkında bilgi edinerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Hastaneye gidip hemoglobin elektroforez analizinin yapılıĢını inceleyiniz. 

 

3. HEMOGLOBĠN ELEKTROFOREZĠ 
 

Hemoglobinlerin birbirlerinden ayrılmasında kullanılan bir yöntem olup talasemi ve 

hemoglobinopatilerin tanısında önemli bir yer tutar. NiĢasta agar, agaros ve selülos asetat 

plakları üzerine tatbik edilen hemolizat üzerinden doğru akım geçirilerek hemoglobin 

komponentlerinin ayrıĢtırılması iĢlemine, Hemoglobin Elektroforezi denir. AyrıĢtırılan 

bantlar daha sonra bazı özel boyalarla boyanarak görünür hale gelir. Hemoglobin 

elektroforezi için niĢasta jel, selüloz asetat gibi metotlar kullanılır. 

 

3.1. Hemoglobin Elektroforezi Metodları 
 

3.1.1. Selüloz Asetat Elektroforezi 
 

 Testin Prensibi 

 

Hemoglobin zincirlerini oluĢturan aminoasitlerin bazıları ortamın pH’sına bağlı olarak 

( +) veya (-) yüklü olabilir. HbA’nın izoelektrik noktası pH 6,8 olduğundan alkali ortamda ( -

) yüklü, asidik ortamda (+) yüklüdür. Buna göre alkali ortamda HbA’dan daha çok (+) yüklü 

hemoglobinler daha yavaĢ, (- ) yüklü olanlar ise daha hızlı hareket eder. Proteinler yüksek 

bozuldukları için elektroforezin oda ısısında yapılması uygun olur. 

 

 Reaktiflerin Hazırlanması 

 

 Tris- EDTA borat tampon çözeltisi: ( 0,13M pH 8,9- 9,3) 

Trizma (Tris hidrosimetil amino metan)           16,1 g 

EDTA (Di- sodyum etilen daimin tetra asetat)       1,56 g 

Borik asit                                    0,92 g 

 

Bu maddeler distile su ile bir litreye tamamlanarak buzdolabında saklanır. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 
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 Ponceau- S tespit boyası: 200 mg Ponceau- S boyası 100 ml % 5’lik 

triklor asetik asit içinde eritilir. 

 Yıkama çözeltisi: Üç ayrı kapta % 5’lik asetik asit çözeltisi hazırlanır. 

 

 Testin YapılıĢı 

 

 Hastadan 5 ml antikoagulanlı kan alınır. 

 Hemolizat hazırlanır. 

 

Hemolizat hazırlanması: 0,5 cc sitrat+ 4,5 cc kan alınır. 2500 devirde 20 dakika 

santrifüj edilir. Üstte kalan pazma alınır, dipte kalan eritrositler kadar % 0,9’luk serum 

fizyolojik ilave edilir. 2500 dalga boyunda 20 dakika santrifüj edilir. Bu iĢlem 3 defa 

tekrarlanır. Eritrositlerin yıkama iĢlemi bittikten sonra üstteki kısım atılır, kalan eritrositler 

kadar distile su ilave edilir. Bu Ģekilde hemolizat hazırlanmıĢ olur. Tüpte oluĢan 1 ml 

hemolizata karĢılık 0,4 ml Toluen ilave edilir. Tüp iyice çalkalanır. 2500 devirde santrifüj 

edilerek üstteki berrak kısım atılır.  
 

 Hemolizat hemoglobini 1,5- 2 g olacak Ģekilde sulandırılır. 

 Selüloz asetat kağıdı tampon çözeltisinde ıslatılır ve elektroforez tankına 

yerleĢtirilir. 

 

Resim 3.1: Selüloz asetat kağıdının Elektroforez tankına yerleĢtirilmesi 

 

 Hastanın hemolizatı bir aplikatörle asetat kağıdına dikkatlice yerleĢtirilir. 

 

Resim 3.2: Hemolizatın aplikatörle asetat kağıdına yerleĢtirilmesi 
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 Elektroforez aletinden bir saat süre ile 300 voltluk akım geçirilir. 

 

Resim 3.3: Elektroforez aleti 

 

 Asetat kağıdı çıkarılarak beĢ dakika Ponceau- S boyasında bekletilir. 

 

Resim 3.4: Boyama solüsyonları 

 

 % 5’lik asetik asit yıkama çözeltisinde üç kere yıkanır. 

 

Resim 3.5: Yıkama iĢlemi 
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 Yıkanan asetat kağıdı kurutularak meydana gelen hemoglobin bantları 

değerlendirilir. 

 

Resim 3.6: Ġnkübatör kurutucu 

 

 

Resim 3.7: Değerlendirmenin yapılması 

 

 Katoda yakınlığına göre HbA2, HbS, HbF, HbA, HbH Ģeklinde 

değerlendirme yapılır.  

 

3.1.2. NiĢasta Jel Elektroforezi 
 

 Testin Prensibi 

 

Elektroforez, elektrik yüklü moleküllerin elektriksel ortamdaki hareketlerinin esasına 

dayanır. 

 

 Kullanılan Araç ve Reaktifler 

 

 Elektroforez kabı için tampon çözeltisi (pH: 8.2) 

Borik asit               18,54 g (0,3M) 

Sodyum hidroksit         2,40 g (0,06M) 

Distile su               100 ml 

 NiĢasta jel hazırlamak için (pH: 8.2) 

Tris                    9,121 g 

Sitrik asit (1 H20)         1,05 g (0,05M) 
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Distile su               1000 ml 

 Patates niĢastası 

 Benzidin boyası 

Benzidin baz             0,2 g 

Glasial asetik asit          0,5 ml 

Distile su                100 ml 

 

Hazırlanan çözelti koyu renkli ĢiĢede buzdolabında muhafaza edilirse bir  hafta 

kullanılır. 

 Hidrojen peroksit % 30’luk hazırlanır ve buzdolabında saklanır. 

 Elektroforez aleti 

 Erlanmayer ve üç nolu whatman filtre kağıdı 

 

 Testin YapılıĢı 
 

 Patates niĢastasından 24,8 g tartılarak 1000 ml’lik erlanmayere konur. Jel 

tamponundan 200 ml ilave edilir. 

 Erlanmayer sürekli ve kuvvetli bir Ģekilde karıĢtırılarak 5- 6 dakika ateĢte 

tutulur. Jel oluĢmaya baĢladıktan sonra birkaç saniye daha kaynatılır. 

 Erlanmayerin ağzına su trombu takılarak gözle görülür hava kabarcığı 

kalmayana kadar havası emdirilir. 

 Havası alınan jel derhal dikdörtgen kalıbın içine kalıptan taĢıncaya kadar 

dökülür. 

 Jelin üzeri tekrar hava kabarcığı olmayacak Ģekilde polietilen örtü ile 

kapatılır. 

 Polietilen örtünün üzerine jel sertleĢene kadar ağırlık yapması için 

içerisinde su bulunan iki büyük ĢiĢe konur. 

 Kalıbın dıĢına taĢan jeller kesilerek sertleĢmesi için bir saat beklenir. 

 Bu arada hasta hemolizatları alkali hemoglobin tayininde hazırlandığı 

Ģekilde hazırlanır. 

 SertleĢen jelin üzerindeki polietilen örtünün 2/3 kısmı dikkatlice açılır. 

 Spatula yardımı ile jele hemolizatların tatbiki için bir yarık açılır. 

 Ġnce kesilmiĢ filtre kağıtları hemolizatlara batırılır ve fazlası baĢka bir 

kurutma kağıdına emdirilir. 

 Hasta hemolizatlı filtre Ģeritleri pens yardımı ile tutularak jeldeki yarık 

içine yerleĢtirilir. 

 Kalıbın üzeri tekrar polietilen örtü ile kapatılır. 

 Hemolizatların konulduğu yarıkların her iki kenarına parmak uçları ile 

haifçe bastırarak içerisine giren hava kabarcıkları uzaklaĢtırılır. 

 Elektroforez cihazına, elektroforez kabı için hazırlanan tampon 

çözeltiden 300 ml konur. 

 Kalıptan büyükçe bir filtre kağıdı, polietilen örtü ile jel arasına ve jeli 

üstten her iki taraftanda 6 cm kadar kaplayacak Ģekilde konur. 

 Elektroforez cihazı buzdolabına konur. 
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 Elektroforez kabının sol tarafı güç kaynağının elektrodunun katoduna, 

sağ tarafı ise anoduna bağlanır. 

 Akım 350 volt olarak beĢ saat süre ile verilir. Süre sonunda fiĢ prizden 

çekilerek elektroforez kabı buzdolabından çıkarılır. 

 Elektroforez tamamlandıktan sonra filtre kağıdı Ģeritleri atılır. 

 Jel spatula ile kalıptan çıkarılır. Jelin üzerinden bastırılarak keskin bir 

bıçak ile tam ortasından sağdan soldan kesilir. 

 

 Jelin Boyanması  
 

 Jel, boyanmak üzere pyrex tepsiye alınır ve benzidin ile boyanır. 

 100 ml benzidin çözeltisine 0,5 ml % 30’luk hidrojen peroksit, boyama 

iĢleminden hemen önce ilave edilir. 

 Bu karıĢım tepside bulunan jel üzerine dökülerek ara sıra karıĢtırmak 

sureti ile 5- 10 dk beklenir. 

 Musluk suyu ile yıkanır. 

 Methanol karıĢımı ile( 50 ml methanol, 10ml glasial asetik asit, 50 ml 

distile su) tespit edilir. 

 Jelin sertleĢmesi için bir gece bırakılır ve ertesi gün değerlendirme 

yapılır. 

 Katoda (-) yakınlığına göre HbA2, HbA, HbC, HbS, HbE, HbF, HbH 

olarak değerlendirme yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Hemoglobin elektroforez tayinini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastadan 5 ml antikoagulanlı kan alınız. 

 Güvenlik önlemlerinizi almayı 

unutmayınız, 

 Kanın fiziksel muayenesini 

yapınız, 

 Pıhtı kontrolü yapınız, 

 Antikuagulan maddenin 

doğruluğunu kontrol ediniz, 

Hemolizat hazırlama aĢaması 

 0,5ml sitrat üzerine 4,5ml kan alınız. 
 Hemolizat aĢamasında hemoglobin 

ayarlamasını yapınız. 

 Antikoagulanlı kanı 2500 rpm’de 20 dakika 

santrifüj ederek plazma kısmını hemen ayırıp 

ayrı bir tüpe koyunuz 

 Cihazı kontrol ediniz. 

 Dipte kalan eritrositler kadar % 0,9’luk serum 

fizyolojik ilave ediniz. 
 

 2500 rpm’de 20 dakika santrifüj ediniz.  Bekleme süresine dikkat ediniz. 

 Bu iĢlemi 3 defa tekrarlayınız.  

 Tüpün dibindeki eritrositler kadar distile su 

ilave ederek hemolizat hazırlama iĢlemini 

tamamlayınız. 

 

 Tüpte oluĢan 1 ml hemolizata karĢılık 0,4 ml 

Toluen ilave ediniz.  
 

 Tüpü iyice çalkalayınız.  

 2500 rpm’de 20 dakika santrifüj ederek 

üstteki berrak kısmı atınız. 
 

 Hemolizatı, Hb miktarı 1,5- 2g olacak Ģekilde 

sulandırınız.  
 

 Selüloz asetat kağıdını tampon çözeltisinde 

ıslatıp elektroforez tankına yerleĢtiriniz. 

 Tamponun pH’sına dikkat ediniz, 

 Tamponları her çalıĢmada kontrol 

ediniz (pH gibi) 

 Hastanın hemolizatını bir aplikatörle asetat 

kağıdına dikkat ederek yerleĢtiriniz. 

 Tarakların temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Elektroforez cihazında bir saat süre ile 300 

voltluk akım geçiriniz. 

 Akımın doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

 Asetat kağıdını çıkararak 5 dakika Ponceau- S 

boyasında bekletiniz. 

 Boyayı taze hazırlayınız, 

 Bekleme süresine dikkat ediniz, 

 Tortu oluĢmamasına dikkat ediniz. 

 Yıkanan asetat kağıdını kurutarak meydana 

gelen hemoglobin bantlarını değerlendiriniz. 

 Asetat kağıdının kuruduğundan 

emin olunuz, 

 Bantların yerlerini kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Hb elektroforezi hemoglobinlerin birbirlerinden ayrılmasında kullanılan bir 

yöntemdir. 

 

2. ( ) Selüloz Asetat Elektroforezi için hastadan antikoagulanlı kan alınır. 

 

3. ( ) Proteinler düĢük ısıda bozuldukları için elektroforezin yüksek ısıda yapılması 

uygun olur. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle OraklaĢma/ Orak Hücre testini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 OraklaĢma/ Orak Hücre testi hakkında bilgi edinerek arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Hematoloji laboratuvarına giderek OraklaĢma/ Orak Hücre testinin hazırlanıĢını 

izleyiniz. 

 Laboratuvar izlenimlerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. ORAKLAġMA / ORAK HÜCRE TESTĠ 
 

4.1. Amaç 
 

HbS varlığını göstermektir. Bu test orak hücreli aneminin homozigot ve heterozigot 

Ģekillerinde ve bu hastalığın çeĢitli varyantlarında pozitif olur. 

 

4.1.1. Prensip 
 

HbS varlığında oksijensiz kalan kırmızı kürelerin oraklaĢması esasına dayanır. 

Sodyum metabisülfit gibi redükte edici ajanlarla bu reaksiyon daha da çabuklaĢtırılır. 

 

4.1.2. Araç- Gereçler 
 

 Lam 

 Lamel 

 Lanset 

 Süzgeç kağıdı 

 Parafin (eritilmiĢ halde) 

 

4.1.3. Reaktifler 
 

%2’lik sodyum metabisülfit (Na2S2O5) çözeltisi: 2 gr sodyum metabisülfit , distile 

su ile 100 ml’ye tamamlanır. Her çalıĢmada bu çözelti taze hazırlanmalıdır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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4.1.4. Teknik 
 

 Hastanın parmak ucu steril Ģartlarda lanset ile delinir.(Antikuagulanlı kanda 

kullanılabilir). 

 Alınan kanın üzerin iki damla sodyum metabisülfit çözeltisi konur. Baget 

yardımı ile iyice karıĢtırılır. 

 Lamın üzerine lamel kapatılır. Hafif bir tazyikle lamele bastırılır. 

 Kanın fazlası süzgeç kağıdı ile lamelin kenarından alınır. 

 Lamelin etrafı hava almayacak Ģekilde parafinle kapatılır. Hava alacak olursa 

yalancı negatif sonuçlar gösterebilir. 

 30 dakika sonra mikroskopta incelenerek orak hücre olup olmadığına bakılır. 

Eğer orak hücre görülmezse 24 saat sonra tekrar incelenir, bu süre sonunda da 

görülmezse test negatiftir. 

 

4.1.5. Değerlendirme 
 

Preparatın incelenmesinde orak hücre görülmemesi, testin negatif olduğunu gösterir. 

Patolojik durumlarda 15- 30 dakika içinde orak hücre görülürse test sonucu pozitifdir. 

 

Sckling testi orak hücreli aneminin homozigot ve heterezigot Ģekillerinde pozitiftir. 

Ancak bazı nadir hemoglobinopatilerde pozitif olduğu görülmüĢtür.(HbC, Harlem vs.) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

OraklaĢma/ Orak Hücre testini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Parmaktan alınan 1 damla kanı lam 

üzerine koyunuz.  

 Kullanılan malzemenin temizliğine 

dikkat ediniz 

 Kanın üzerine 2 damla sodyum 

metabisülfit çözeltisi koyunuz.  
 

 Baget ile iyice karıĢtırınız.  

 Lamın üzerini lamelle kapatınız.   

 Hafif bir tazyikle lamele bastırarak fazla 

kanın lamel üzerine taĢmasını 

sağlayınız. 

 

 Kanın fazlasını süzgeç kağıdı ile lamelin 

kenarından alınız. 
 

 Lamelin etrafını hava almayacak Ģekilde 

parafinle kapatınız. 
 Hava almamasına dikkat ediniz. 

 30 dakika sonra mikroskopta incelemeye 

hazır duruma getiriniz. 

 Süreye dikkat ediniz. 

 

 Orak hücre görülmezse 24 saat sonra 

tekrar inceleyiniz. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

1. ( ) OraklaĢma hücre testinin prensibi, Hbs varlığında oksijensiz kalan lökositlerin 

oraklaĢması esasına dayanır. 

 

2. ( ) Orak hücre testinde antikoagulanlı kan kullanılmaz. 

 

3. ( ) Orak hücre testinde lamelin etrafı hava almayacak Ģekilde kapatılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle Osmotik Frajilite testini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Osmolitik Frajilite testi hakkında bilgi edinerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Hematoloji laboratuvarına giderek Osmolitik Frajilite testinin hazırlanıĢını 

izleyiniz. 

 Laboratuvar izlenimlerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

5. OSMOTĠK FRAJĠLĠTE TESTĠ 
 

5.1. Amaç 
 

Bu test eritrositlerin yüzey, hacim iliĢkileri hakkında bilgi verir. Herediter sferisitozun 

tanısında kullanılan önemli bir testtir.  

 

5.1.1. Prensip  
 

Eritrositler hipotonik bir solüsyon içine bırakılarak suyun eritrositlere osmotik olarak 

girmesi sağlanır. Böylece eritrositler ĢiĢerek membranları delinir ve çatlar, çatlama sonucu 

açığa çıkan hemoglobin kolorimetrik olarak tayin edilerek tamamen Iyzise uğrayan 

hücrelerden açığa çıkan hemoglobin miktarları ile karĢılaĢtırılır. Sonuçlar bir grafi kağıdı 

üzerine aktarılarak normal değerler ile karĢılaĢtırılır ve böylece osmotik frajilitenin arttığı 

veya azaldığı tespit edilir. 

 

5.1.2. Araç Gereç ve Reaktifler 
 

 Stok Solüsyonun Hazırlanması 
 

 NaCL                     18g 

 Susuz Na2HPO4            2,73g 

 Susuz Na2HPO4            0,374g 

 

Yukarıdaki maddeler distile su ile 200ml’ye tamamlanır. pH’nın 7,4 gelmesi sağlanır. 

ġiĢenin ağzı iyice kapalı olarak oda sıcaklığında birkaç ay saklanabilir. 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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 17 adet kapaklı cam ĢiĢe üzerine 0,15- 0,20- 0,25- 0,30- 0,35- 0,40- 0,45- 

0,50- 0,55- 0,60- 0,65- 0,75 ve 0,90 numaraları yazılır. Her ĢiĢeye 

üzerinde yazılı olan rakamın 10 misli stok solüsyonundan bırakılarak, 

distile su ile 100 ml’ye tamamlanır. 

 

Örneğin: 0,15 yazılı ĢiĢeye 1,5ml stok solüsyonundan alınır, üzerine 98,5ml distile su 

ilave edilir. 

 

 Hasta kanı 10 ml (heparinli) 

 

5.1.3. Teknik 
 

 Hastadan heparinli ya da defibrinize edilmiĢ 10 ml kan alınır. 

 2 ayrı ağzı kapaklı tüp içerisine 5’er ml kan konularak tüplerin ağzı iyice 

kapatılır. 

 

Resim 5.1: Hemoliz kontrolü 

 

 Tüpler, 370C’lik su banyosunda 24 saat inkübe edilir. 

 Kontrol kanı da aynı Ģekilde hazırlanarak inkübe edilir. 

 Ġki tüp sporuna 17’Ģer tüp dizilir. 1. spor hasta, 2. spor kontrol kanı için 

kullanılır. 

 

Resim 5.2: Tüplere numara verilmesi 

 

 Tüplere, distile su ile tamponlu sodyum kloritle hazırlanan farklı dilüsyonlarda 

10’ ar ml çözelti konulur. 

 Tüpler karıĢtırılarak herbir dilüsyondan 5’er ml ikinci tüplere aktarılır. 
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 Ġnkübe edilmiĢ hasta kanları birleĢtirilir. Kontrol içinde aynı iĢlem yapılır. 

 

Resim 5.3: Tüplere çözelti konması 

 

 Hasta kanından ve kontrol kanından tüplere 0,05 ml ilave edilir. 

 

Resim 5.4: Tüplere çözelti konması 

 

 Tüpler yavaĢça sallanarak karıĢtırılır. 

 Oda sıcaklığında 20- 120 dakika arasında bekletilir. 

 

Resim 5.5: Tüplerin oda sıcaklığında bekletilmesi 

 

 Süre sonunda tüpler 2000 rpm’de 5 dakika santrifüj edilerek üstte kalan kısım 

540 dalga boyunda spektrofotometrede okunur.  

 

Resim 5.6: Spektrofotometrede okuma 
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 Her tüpteki hemoliz ölçülüp grafi kağıdına çizilerek normal değerlerle 

karĢılaĢtırılır. 

 

Resim 5.7: Sonuçların okunması 

 

 Heparinli yada defibrinize edimiĢ hasta kanı laboratuvara gelir. PıhtılaĢma olup 

olmadığı kontrol edilir. 

 PıhtılaĢmamıĢ kan 37 0C’lik su banyosunda 24 saat bekletilir. 

 Bir tüp sporuna 16 adet tüp konur. 

 Diğer 16 tüpe üzerinde numaraları yazılı olan her ĢiĢeden, aynı numara yazılı 

olan tüpe hazırlanan test solüsyonundan 5 ml konur.  

 Tüplere 50 mikro litre hasta eritrositi pipetlenir. 

 Tüplerin üstü parafilmle kapatılarak alt üst edilir. Oda sıcaklığında 20- 120 

dakika bekletilir. 

 Süre sonunda tüpler 2000 rpm’de 5 dakika santrifüj edilerek üstte kalan kısım 

540 dalga boyunda spektrofotometrede okunur.  

 Her tüpteki hemoliz ölçülüp grafi kağıdına çizilerek normal değerlerle 

karĢılaĢtırılır.  

 

5.1.4. Değerlendirme 
 

Gözle okuma yapılırken en az hemolizin olduğu en yüksek konsantrasyondaki tuzlu su 

çözeltisi hemolizin baĢladığı nokta olarak kabul edilir. Hemolizin en fazla olduğu en yüksek 

konsantrasyondaki hemoliz de hemolizin tamamlandığı dilüsyon olarak kabul edilir. Normal 

değerler % 0,45- 0,35 arasındadır. Eritrositler normalden daha büyük konsantrasyonlardaki 

tuzlu su çözeltilerinde hemolize uğrarlarsa frajiliteleri artmıĢ demektir.  

 

5.2. Arttığı ve Azaldığı Durumlar 
 

 Arttığı Durumlar 

 

Herediter sferisitoz da ve otoimmün hemolitik anemilerde artar. 

 

 Azaldığı Durumlar 

 

Demir yetmezliği anemisi, talasemi, orak hücreli anemi, karaciğer hastalıkları, 

polisitemi gibi durumlarda azalır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Osmolitik frajilite testini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastadan heparinli ya da defibrinize 

edimiĢ 10 ml kan alınız. 

 PıhtılaĢma olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Hasta kanlarını bilgisayara kaydediniz. 

 2 ayrı ağzı kapaklı tüp içerisine 5’er ml 

kan koyarak tüplerin ağzını iyice 

kapatınız. 

 

  Tüpleri 370C’lik su banyosunda 24 saat 

inkübe ediniz. 
 

 Kontrol kanınıda aynı Ģekilde 

hazırlayarak inkübe ediniz. 
 

 Ġki tüp sporuna 17’Ģer tüp diziniz.   Tüplere numara veriniz. 

 Birinci sporu hasta, ikinci sporu kontrol 

kanı için kullanınız. 
 

 Tüplere distile su ile tamponlu sodyum 

kloritle hazırlanan farklı dilüsyonlardan 

10’ ar ml çözelti koyunuz. 

 Solüsyonları dikkatli hazırlayınız, 

 Solüsyonların pH’na dikkat ediniz. 

 Tüpleri karıĢtırarak herbir dilüsyondan 

5’er ml ikinci tüplere aktarınız. 
 

 Ġnkübe edilmiĢ hasta kanlarını 

birleĢtiriniz. 
 

 Kontrol içinde aynı iĢlemi yapınız.  

 Hasta ve kontrol kanından tüplere 0,05 

ml ilave ediniz. 
 Pipetlemeye dikkat ediniz. 

 Tüpleri yavaĢça sallayarak karıĢtırınız.  

 Oda sıcaklığında 20- 120 dakika 

arasında bekletiniz. 
 

 Süre sonunda tüpleri 2000 rpm’de 5 

dakika santrifüj ederek, üstte kalan 

kısmı 540 nm’de spektrofotometrede 

okuyunuz.  

 

 Her tüpteki hemolizi ölçüp, grafi 

kağıdına çizerek normal değerlerle 

karĢılaĢtırınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

1. ( ) Osmolitik Frajilite Herediter, sferisitozun tanısında kullanılan önemli bir testtir. 

 

2. ( ) Eritrositler, normalden daha büyük konsantrasyonlardaki tuzlu su çözeltilerinde 

hemolize uğrarlarsa frajiliteleri artar. 

 

3. ( ) Osmolitik, frajilite talasemi hastalığında yükselir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, makrositik anemi sebebi değildir? 

A) B12 eksikliği 

B) Sideroblastik anemi 

C) Folat eksikliği 

D) Blackfan Diamond sendromu 

 

2. EriĢkinlerde demir eksikliği anemisinde hangisi semptom olarak görülmez?  

A) Yorgunluk 

B) Çarpıntı 

C) Tırnaklarda incelme 

D) Karaciğerde yağlanma 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, hipokrom-mikrositer anemi türü değildir? 

A) Orak hücreli anemi  

B) Fe eksikliği anemisi  

C) Beta talesemi majör  

D) Sideroblastik Anemi 

 

4. Otoimmun hemolitik anemide tanı için en uygun test hangisidir? 

A) Elektroforoz 

B) Coombs testi 

C) Asid ham testi 

D) Ozmotik frajilite testi 

 

5. Eritrositlerde yüzük, sekiz Ģeklindeki kırmızı-pembe renkte boyanan oluĢum 

hangisidir? 

A) Orak hücre  

B) Sferosit   

C) Cabot halkası   

D) Polikromazi  

 

6. AĢağıdakilerden hangisi, makrositer anemi türüdür? 

A) Pernisiyöz Anemi   

B) Fe eksikliği anemisi   

C) Aplastik Anemi   

D) Otoimmün-hemolitik anemi 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Aplastik anemide periferik yayma (PY) ve kemik iliğinde (KĠ) görülen en belirgin 

laboratuvar bulguları hangisidir? 

A) PY-Pansitopeni, KĠ-Hipoplazi              

B) PY-Pansitopeni, KĠ-Hiperplazi 

C) PY-Lenfositoz,  KĠ-Hipoplazi               

D) PY-Trombositoz, KĠ-Hipoplazi  
 

8. Eritrositlerin büyüklüğünü (mikrositer, normositer, makrositer) ve hemoglobin 

miktarını (hipokromi, normokromi) belirten, anemi tiplerinin ayırıcı tanısında 

kullanılan test hangisidir? 

A) Hb Tayini        

B) Hematokrit Tayini    

C) Eritrosit Ġndeksleri     

D) Retikülosit Sayısı  
 

9. OEH (MCV) ═ 80μ3, OEHb (MCH) ═ 24 pg, OEHbK (MCHC) ═ % 30 Eritrosit 

indeksleri yukarıda verilen AyĢe Hanım’ın teĢhisi ne olabilir? 

A) Pernisiyöz Anemi  

B) Makrositer Anemi  

C) Demir Eksikliği Anemisi  

D) Konjenital Hemolitik Anemi 

 

10. Demir metabolizmasıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıĢtır?  

A) RES hücrelerinde ferritin ve hemosiderin Ģeklinde depolanır. 

B) Duodenum ve Jejunumdan emilir. 

C) Plazmaya geçen demir ferritine bağlanarak taĢınır. 

D) Fe++ (Ferrous) ve O2 taĢır. 

 

11. 7-8μ çapında, nükleusu olmayan, bikonkav, oksijen taĢıyan, asit-baz dengesini 

düzenleyen hücre hangisidir? 

A) Retikülosit  

B) Eritrosit   

C) Lökosit  

D) Trombosit  
 

12. Eritroid hücrelerin hücrelerin geliĢmesinde( Eritopoez) stem hücrelerinden sonra 

tanınan ilk hücrenin adı nedir? 

A) Bazofilik normobast 

B) Pronormoblast 

C) Polikromatofil normoblast 

D) Retikülosit  
 

13. AĢağıdakilerden hangisi, normokrom normositer anemi değildir? 

A) Talasemi 

B) Proksimal nokturnal hemoglobinüri 

C) Aplastik Anemi  

D) Orak hücreli  

 



 

  61 

14. AĢağıdakilerden hangisi, anemi bulgusu değildir?  

A) Halsizlik 

B) Kilo alma 

C) Bitkinlik 

D) Çarpıntı  

 

15. Hematoloji bilimdalı aĢağıdakilerden hangisiyle uğraĢmaz? 

A) Anemiler 

B) Lösemiler 

C) PıhtılaĢma hastalıkları 

D) Böbrek hastalıkları 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

ÖĞRENME FAALĠYETĠNĠN 1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 B 

4 A 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠNĠN 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 DOĞRU 

2 YANLIġ 

3 YANLIġ 

  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠNĠN 3 CEVAP ANAHTARI 

 
1 DOĞRU 

2 DOĞRU 

3 YANLIġ 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠNĠN 4 CEVAP ANAHTARI 
 

1 YANLIġ 

2 YANLIġ 

3 DOĞRU 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠNĠN 5 CEVAP ANAHTARI 
 

1 DOĞRU 

2 DOĞRU 

3 YANLIġ 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 D 

3 D 

4 B 

5 C 

6 A 

7 D 

8 A 

9 C 

10 D 

11 A 

12 D 

13 A 

14 B 

15 D 
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