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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT112 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Kan Proteinleri Analizi Yapma 

MODÜLÜN TANIMI  
Kan proteinlerinin; yapıları, görevleri ve iĢlevleri bilgisinin 
verildiği, protein çeĢitlerinin kandaki kantitatif ölçümlerinin 
yapıldığı ve becerilerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL 
Çözelti Hazırlama ve Kan Analizleri Ġçin Ön Hazırlık  

ĠĢlemleri modülünü almıĢ olmak  

YETERLĠK Kan proteinleri analizi 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Kan proteinlerinin kantitatif ölçümlerini tekniğine uygun 
olarak yapabileceksiniz. 
Amaçlar  

1. Kanda, total protein analizi yapabileceksiniz. 

2. Kanda albümin analizi yapabileceksiniz. 

3. Kan plazmasında fibrinojen analizi yapabileceksiniz. 

4. Elektroforezle kan serumu proteinleri analizi 
yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Reaktifler, cam malzemeler (deney tüpü, pipet/ 
otomatik pipet), kan serumu, distile su cihazı santrüfüj, 
spektrofotometre, elektroforez cihazı 
 

Ortam: Derslik, tıbbi biyokimya laboratuvarı  

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 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci,  

 
Ġnsanların sağlıklı yaĢamaları ve yaĢamsal döngülerini devam ettirebilmek için 

organik birleĢiklerden olan proteinlere ve diğer besin ögelerine ihtiyacı vardır. Canlı 
organizmalarda proteinler, yapı ve onarım olarak görev yapar. Hayati faaliyetler için 
gereklidir. Önemli bir organik bileĢik olan protein, fazla alınması veya az tüketilmesi 
durumunda çeĢitli hastalıklara sebep olur. Vücuttaki proteinlerin miktarını, protein 
analizlerini yaparak öğrenebiliriz. 

 
Laboratuvar çalıĢmalarında amaç,  kaliteli ve doğru çalıĢmalar yaparak doğru tanı 

koymak ve doğru tedavi ile hastayı sağlığına kavuĢturmaktır. 
 
Bu modülle total protein, plazma proteinlerden albümin,  fibrinojen ve elektroforez  

testlerini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 
 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle kan proteinleri analizlerinden total proteinin 

kantitatif ölçümünü tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Kan proteinlerinin insan yaĢamındaki önemini araĢtırarak bilgi edininiz.  
 Kan proteinleri analiz çeĢitleri hakkında bilgi edininiz. 
 Tıbbi biyokimya laboratuvarında total protein analiz çalıĢmalarını izleyerek 

edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  
 

1. KANDA TOTAL PROTEĠN ANALĠZLERĠ 
 

1.1. Proteinlerin Tanımı ve Özellikleri 
 
Organik bileĢiklerin büyük bir grubu olan proteinler, organizmada ve özellikle 

hücrelerde en çok bulunan maddelerdir. Proteinler canlı organizmanın çok önemli bir yapı 
taĢıdır. Bütün canlıların hücreleri protein ihtiva eder. Kas, karaciğer gibi organ ve dokuların 
% 80 – 90’ı proteindir. Proteinler aminoasitlerin birleĢmesinden meydana gelen karmaĢık 
yapılı organik moleküllerdir. Vücut ağırlığının % 18’ini, hayatın temelini oluĢturan bu 
kompleks organik bileĢiklere protein denir. Hücre içinde meydana gelen çeĢitli faaliyetler 

doğrudan proteinler tarafından yapılır. Hücre içinde 2000’e yakın değiĢik protein olduğu 
sanılmaktadır. 

 
Proteinler uzun süren açlık durumlarında enerji kaynağı olarak da kullanılır. Enerji 

verme açısından yağlardan sonra gelir. Kullanım olarak 3. organik bileĢiktir. 1 gram protein 
yakıldığında 4.3 kilo kalori enerji açığa çıkar. 

 

1.1.1. Proteinlerin Kimyasal Yapısı 
 

Proteinler, peptit bağlarıyla kovalent olarak bağlanmıĢ aminoasit polimerleridir.  
Proteinler,  karbon (C ), hidrojen (H), oksijen (O), azot  (N), kükürt (S) elementlerini kapsar. 
Bazılarında fosfor (P) bulunur. Proteinlerin yapı taĢı olan aminoasitlerin her birinin, bir 
temel karbon ( C) atomu, bir karboksil (COOH) grubu, bir amino (NH3) grubu, bir radikal 

(R ) grubu vardır. Radikal, değiĢken grup demektir. DeğiĢken grup, farklı atom ya da atom 
grupları olabilir. Bilinen 20 çeĢit aminoasitlerden her birinin  -R- grubu diğerinden farklıdır. 
Böylece farklı aminoasitler oluĢur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Formül 1.1: Aminoasitin yapısı 

 
Amino asitte değiĢken grup ( R ) olarak  hidrojen (H ) atomu bulunursa glisin; metil 

grubu (CH3) bulunursa alanin aminoasitleri oluĢur. 
 
AĢağıda; glisin, alanin, serin aminoasitlerinin açık formülü verilmiĢtir. 
 

 

Formül 1.2: ÇeĢitli aminoasitlerin yapısı 

 
 
Amino asitler birbirlerine amin grubu ve karboksil gruplarıyla bağlanır.Amino 

asitlerden birinin amino grubundaki bir hidrojenle (H) diğerinin karboksil grubundaki 
hidroksil (OH)  ile birleĢmesinden su (H2O) açığa  çıkar. Bir aminoasitin karboksil  
(COOH) taĢıyan karbon atomu ile diğer aminoasitin amin grubundaki azot (N) atomu 

arasında bir peptit bağı oluĢur. 

 

Formül 1.3: Ġki aminoasitin birleĢmesi ile dipeptit oluĢumu 
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Yukarıda görüldüğü gibi iki aminoasitin birleĢmesinden dipeptit oluĢur. Proteinler, 
böyle yüzlerce aminoasitin aralarından birer molekül su çıkararak birleĢmesiyle oluĢur. 
Yapılarındaki aminoasitlerin sayısına göre dipeptit, tripeptit, polipeptit gibi isimler alır. 

 

1.1.2. Aminoasitlerin Sınıflandırılması 
 
Aminoasitler yapısal özelliklerine göre değiĢik Ģekilde sınıflandırılır. 
 
 Reaksiyonlarına göre aminoasitler 

 Nötral aminoasit   

 Asidik aminoasit   

 Bazik aminoasit    

 

 Biyolojik yapılarına göre aminoasitler  

 Esansiyel aminoasitler: Organizmada sentezlenemeyen (vücut 
tarafından yapılamayan), diğer bir deyiĢle elzem olan, besinlerle 
dıĢarıdan alınması gerekli aminoasitlerdir. Bunlar; valin, lösin, izolösin, 
treonin, metiyonin, fenil alanin, triptofan ve lizindir. 

 Esansiyel olmayan aminoasitler: Vücutta glikoliz ve sitrik asit 

döngüsündeki ara ürünlerden sentezlenebilir. Yani vücut tarafından 
yapılan, elzem olmayan aminoasitlerdir. Bunlar; glisin, alanin, serin, 
prolin, glutamat, glutamin ve aspartattır. 

 
Kolay öğrenmek bakımından aminoasitler aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 
 

 Alifatik aminoasitler 

 Glisin  

 Alanin 

 Valin 

 Lösin ve izolösin 

 Serin  

 Treonin 

 
 Aromatik aminoasitler 

 Fenilalanin 

 Tirozin 

 Triptofan 
 

 Kükürtlü aminoasitler 

 Sistein 

 Metiyonin 

 Sistin 
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 Asidik aminoasitler 

 Aspartik asit  

 Glutamik asit  

 
 Bazik aminoasitler 

 Lizin 

 Hidroksilizin 

 Histidin 

 Arginin 
 

 Ġmino asitler 

 Prolin  

 Hidroksiprolin 
 

1.2. Proteinlerin Organizmadaki Görevleri 

 
 Ġnsan vücudunun büyüme, geliĢme, onarım ve üremesi 
 Açılan yaraların onarılması 
 ÇeĢitli maddelerin sindirim ve sentezi 
 Vücudun enfeksiyonlara karĢı koyması 
  Enzim olarak metabolik olaylarda kimyasal reaksiyonları hızlandırması 

 Vücut sıvı dengesinin sağlanması 
 Zeka geliĢimi 
 Hücre içi solunumda elektron taĢınması 
 Hücre zarı üzerinde iyon taĢınması 
 BağıĢıklama 
 Hücre içi ve dıĢı osmotik basıncın sağlanması 
 Kanın pıhtılaĢması 

 
Proteinlerin insan vücudunda daha birçok görevi vardır. Bu görevlerin her biri ayrı 

protein tarafından gerçekleĢtirilir. 
 

1.3. Proteinlerin Sınıflandırılması 
 
Proteinler, çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılır. 
 

1.3.1. Proteinlerin Yapılarına Göre Sınıflandırılması 
 
 Basit proteinler: Yapılarında sadece aminoasit bulunan, hidroliz edildiğinde 

yalnız aminoasit veren proteinlerdir. 
 BirleĢik proteinler: Bünyelerinde glikoz, lipit, nükleik asit, fosforik asit gibi 

protein olmayan organik maddeleri bulunduran proteinlerdir. 
 Türev proteinler: Protein olmayan fakat protein özelliği gösteren 

moleküllerdir. 
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Tablo 1.1: Proteinlerin sınıflandırılması 

 

1.3.2. Proteinlerin Biyolojik Rollerine Göre sınıflandırılması 

 

Tablo 1.2: Proteinlerin biyolojik rollerine göre sınıflandırılması 
 

1.4. Proteinlerin Sindirim ve Metabolizması 

 

Besinlerle alınan proteinler ince bağırsakta emilemeyecek kadar büyüktür ve aminoasitlere 

hidroliz olmaları gerekir. Diyetle alınan proteinlerin sindirimi 3 grup enzimle gerçekleĢir. 1. 
grup midede salgılanan enzimler, 2. grup pankreastan salgılanan enzimler, 3. grup bağırsakta 

salgılanan enzimlerdir. 

ġekil1.1: Organik birleĢiklerin sindirim iĢlevi 
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Proteinlerin sindirimi midede baĢlar ince bağırsakta sonlanır. 
 

 Proteinlerin midede sindirimi 

 

 Besinlerle alınan proteinler mideye geçtiğinde gastrik mukoza hücreleri 
gastrin hormonunu salgılar. 

 Salgılanan gastrin hormonu, kan yoluyla mide mukoza hücrelerini etkiler. 

 Etkilenen mide mukoza hücreleri hidroklorik asit (HCI)  salgılar. 

 Aynı zamanda mide mukoza hücreleri; aktif olmayan pepsinojen, süt 
çocuklarında bulunan renin enzimi ve mideyi koruyan mukus salgılar. 

 Hidroklorik asit (HCl) midede pepsinojeni, pepsin hâline dönüĢtürür. 

 Aktif hâle gelen pepsin, proteinlere etki ederek polipeptitlere veya 

peptonlara parçalar. 
 

       Pepsinojen  +  HCI                              Pepsin 

 

                                       pepsin 

       Protein  +  Su                                Polipeptit ( peptit ) 

 

 

Resim 1.2: Midenin görünümü 

 

 Proteinlerin pankreasta sindirimi 

 Ġnce bağırsak, geçiĢinde pepsin etkisiyle oluĢan büyük polipeptitler 
etkisiyle duodenumdan  sekretin salgılar.  

 Sekretin hormonu, pankreası uyararak tripsinojen ve kimotripsinojen 

salgılanmasını sağlar. 

 Ġnce bağırsak, mukoza hücrelerinden salgılanan enterokinaz enzimi 

inaktif hâldeki tripsinojeni aktif hâle getirerek tripsin enzimi oluĢturur.    
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Tripsinojen  +  Enterokinaz                              Tripsin    

 

 Tripsin enzimi, mideden gelen polipeptitleri peptit ve aminoasitlere 

hidrolize eder. 
 

                                                      Tripsin 

Polipeptit  +  H2O                        Peptit  +  Aminoasit 

 

 

Resim 1.3: Pankreas salgı bezi 
 

 Proteinlerin ince bağırsakta sindirimi 

 Ġnce bağırsağın luminal yüzeyi, ekzo peptidazlardan amino peptidazı 
içerir.  

 Ekzopeptidaz oligopeptitlerin, aminoterminal birimlerini tekrar tekrar 

parçalayarak serbest aminoasitler ve küçük peptitler oluĢturur.  

 Serbest aminoasitler ve dipeptitler, bağırsak epitel hücrelerinden emilir. 

 Aktif bir emilim, enerji (ATP) harcayarak gerçekleĢir. 

 Dipeptitler, portal sisteme geçmeden önce sitozolde aminoasitlere 

hidrolize olur.  

 Proteinli diyetten sonra portal vende yalnızca aminoasitler bulunur. 

 Aminoasitlerin bir kısmı karaciğer tarafından metabolize olurken bir 
kısmı da genel dolaĢıma salınır. 

 

Resim 1.4: Ġnce bağırsak 
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1.5. Kan Protein Analiz Metotları 
 
Kan proteinleri kantitatif ölçümü kimyasal reaksiyonlar ve elektroforez tekniğiyle 

yapılır. 
 

1.5.1. Serum Total Protein Analizi 

 
Serumda total protein belirlenmesinde ilk yaklaĢımlar, protein nitrojeninin saptanması 

Ģeklinde olmuĢtur. Serum total proteini fibrinojen dıĢında albümin ve globulin toplam 
miktarıdır. 

 
Serum total protein tayininde çok sıklıkla kullanılan yöntem, biüret reaksiyonudur. 

 

1.5.1.1. Biüret Metodu (Reaksiyonu) 

 

 Amaç 

 
Kanda bulunan plazma proteinlerinin fibrinojen hariç, peptit bağlarının nitrojen 

atomlarıyla ve bakır iyonlarıyla kompleks oluĢturarak kandaki miktarını öğrenmek için 
uygulanan bir tekniktir. 

 

 Prensip  
 
Serum içindeki protein, bir alkali çözeltide bakır (+2) iyonlarıyla reaksiyona 

girdiğinde mor renkli bir birleĢik oluĢturur. Mor rengin yoğunluğu, bilinen protein 
konsantrasyonlu bir çözelti ile kıyaslandığında mevcut proteinin miktarı ile orantılıdır.  

 

                                         Alkali ortam 
          Protein + Cu 

++
                                          Renkli birleĢik 
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 Cihazlar 

 Distile su cihazı* 

 Santrüfüj * 

 Benmari  

 Spektrofotometre * 

 

 Araç gereçler  

 Tüp sporu* 

 Santrüfüj tüpü* 

 Deney tüpü* 

 Pipet* 

 Otomatik pipet ve ucu* 

 Parafilm* 

 Hesap makinası* 

 
Not: Modülde verilen metot ve yöntem ile ticari kit tedarik edilerek total protein 

analizinin okul laboratuvar ortamında yapılması sağlanır.  

 

 Reaktifler (aktif içerikleri) 

 
Sodyum sülfat 
Bakır (+2) sülfat  
Potasyum sodyum tartarat 

Potasyum iyodür 
 

 Reaktifin hazırlanması: Alınan reaktiflerden prospektüse göre 
çalıĢma reaktifi hazırlanır. 

 Reaktifin saklanması: Reaktif oda sıcaklığında (20-25 º C) muhafaza 

edilir.  

 Reaktifin kontrolü: Reaktif berrak soluk mavi renkte bir çözelti 
olmalıdır. Tortu yayılması veya siyah çökelti görülmesi reaktifin 
bozulduğunu gösterir. Bu durumda reaktif kullanılmaz. 

 Test edilecek kanın özelliği ve saklanması 
 
o Taze ve hemoliz olmamıĢ serum olmalıdır. 
o Fazla hemoliz varlığı, yüksek değerlere ve aynı zamanda fon 

renginde artıĢa neden olur. 
o Lipemik serum yüksek sonuçlara neden olur ve numune körü 

çalıĢmayı gerektirir. 

o Bromsülfoftalein içeren kanlar hatalı yüksek sonuçlara neden 
olabilir. 

o Serumdaki protein oda sıcaklığında 18 – 25 °C bir hafta, 2 -8  
°C’de ve buharlaĢmayı önlemek Ģartıyla en az bir ay dayanıklıdır. 
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 Teknik 

 Güvenlik önlemleri alınır. 

 Analize baĢlamadan önce çalıĢma ortamı hazırlanır. Sağlığımız açısından 
öncelikli olarak dezenfeksiyon yönünden ortam kontrol edilir.  

 

Resim 1.5: Laboratuvar çalıĢma ortamı 

 

 Analizde kullanılacak cihazların günlük bakımı yapılır. Günlük bakım 
kontrolünde ortaya çıkan problemler giderilemiyorsa rapor tutularak 

amire bildirilir. 

   

Resim 1.6: Analizde kullanılan cihazlar 

 

 Analiz için yeterli miktarda venöz kan alınır ve 3000 devirde 10 dakika 
santrüfüj edilerek serum elde edilir. Santrüfüjden sonra serumda hemoliz 
olup olmadığı kontrol edilir. Kan hemolizli ise yeniden kan alınıp 
hemolizsiz serum elde edilir. 

       

Resim 1.7: Serum elde ediliĢi 
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 Total protein analizinde kullanılacak reaktifler hazırlanır. ÇalıĢılan test 
sayısına göre çalıĢma reaktifinin prospektüsü doğrultusunda hazırlanır. 

 Numune, standart ve kör tüpleri numaralandırılarak spora yerleĢtirilir. 

Deney tüplerinin spora dizmeden önce gözle fiziki kontrolü yapılır. 
Numune test sayısına göre, standart ve kör tüpleri cama yazar kalemle 
numaralandırılarak spora yerleĢtirilir. Numaralandırmada yapılan hata, 
telafisi olmayan sonuçlara neden olur. Numaralandırma, çok dikkat 
edilerek hatasız yapılmalıdır. 
 

         

Resim 1.8: Analiz tüplerinin fiziki kontrolü ve numaralandırılması            
 

 Otomatik pipet taksimatı 20 µl’ye ayarlanarak pipetin özel ucu takılır. 

    

Resim 1.9: Otomatik pipet hazırlanması 

 
Serum tüpüne dikkatli bir Ģekilde kenardan girilerek pıhtıya değmeden hemolizsiz 

serum çekilir ve numune tüpüne pipetlenir. 
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                   Kör Numune Standart 

Serum  20 µI  

Standart 

reaktifi 
  20 µI 

Distile su 20 µI   

Biüret 

çalıĢma 

Reaktifi 

1000µI 1000µI 1000µI 

Numune, standart ve kör tüplerine serum, standart reaktifi, biüret çalıĢma 

reaktifi ve distile su tablodaki miktarlar doğrultusunda pipetlenerek tüpler 
karıĢtırılır. 

Tablo 1.3: Test çalıĢma tablosu 

 

 Numune ve standart tüpü 37 °C’de, 5 dakika inkübe edilir. Tüp sporu 

benmari içine yerleĢtirildikten sonra laboratuvar saati veya benmari saati 
5 dakikaya ayarlanır. 

     

Resim 1.10: Hazırlanan karıĢımların inkübasyon için benmariye konulması 
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 Ġnkübasyon sonunda benmariden çıkarılan karıĢımları okumak için 
spektrofotometre, 540 nanometre (nm) dalga boyuna ayarlanır. 

 

Resim 1.11: Spektrofotometrenin ayarlanması 

 

 Kör karıĢımı spektrofotometre tüpüne aktarılarak cihazın (0.00) 
transmittans ayarı yapılır. Transmittans (0.00) ayarından sonra standart ve 
numune karıĢımı spektrofotometre tüpüne aktarılarak okunur. Okunan 
standart ve numune absorbans değerleri not edilir. 

 

Resim 1.12: Spektrofotometrede okuma  
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 Okunan değerler: Numune / Standart X StC = …mg/dl formülüne 
yerleĢtirilerek total protein miktarı hesaplanır. 

  

                     Örnek:   Standart konsantrasyon (StC) : 8 
                N:0.350 
                St:0.400 

 
 
Not: Standart konsantrasyonu (StC); reaktiflerin hazırlanıĢında kullanılma oranına 

göre belirlenen ve reaktiften reaktife değiĢen sabit bir sayıdır. 
 

 Çıkan sonuçlar kontrol edilerek normal ve anormal değerler belirlenir. 
Sonucu anormal çıkan analizler tekrar çalıĢılarak sonuçları yine aynı 
çıkmıĢsa raporlandırılır. Tekrarı yapılan analizlerin anormal sonuçları, 
amire ve ilgili birime bildirilir.  

 Raporlar amire imzalatılır. Ġmzalanan raporların bilgisayar ve laboratuvar 
defterine kaydı yapılır.  

 

1.5.2. Kanda Total Proteinin Arttığı ve Azaldığı Durumlar 

 
 Kanda total proteinin arttığı durumlar 
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 Kanda total proteinin azaldığı durumlar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Kanda total protein analizi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.  ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 

hazırlayınız. 

 ÇalıĢma ortamının dezenfeksiyon 
yönünden uygun olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma ortamındaki fiziki engelleri 
kaldırınız. 

 Cihazların günlük bakımını yapınız. 
 Günlük bakımı yapılan cihazlarla 

güvenli ve doğru sonuç elde 
edeceğinizi unutmayınız. 

 Kanı santrüfüj ederek serum elde ediniz. 

 Santrüfüjde denge unsuruna dikkat 
ediniz. 

 Hemolizsiz serum elde ediniz. 
 Hemolizli serumla çalıĢmanın 

sonuçları olumsuz etkileyeceğini 
unutmayınız. 

 Reaktifleri hazırlayınız. 
 ÇalıĢılacak test sayısına göre reaktif 

hazırlayınız. 

 Numune, standart ve kör tüplerini 
numaralandırarak spora yerleĢtiriniz. 

 Numaralandırmada yapılan hatanın, 

telafisi olmayan sonuçlara neden 
olacağını unutmayınız. 

 Numune tüpüne 20 µI serum koyunuz. 
 Otomatik pipet taksimatını kontrol 

ediniz. 

 Standart (St) tüpüne 20 µl standart reaktifi 
koyunuz. 

 Otomatik pipet ucunu değiĢtirmeyi 
unutmayınız. 

 Kör tüpüne 20 µI distilesu koyunuz. 
 Otomatik pipet ucunu değiĢtirmeyi 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Numune, standart ve kör tüplerine 1000 µI 
biüret çalıĢma reaktifi koyunuz.  

 Otomatik pipet taksimatını kontrol 
ediniz. 

 Otomatik pipet ucunu değiĢtirmeyi 
unutmayınız. 

 Tüpleri karıĢtırıp, 37 ºC’de 5 dakika inkübe 
ediniz. 

 Ġnkübasyonda zaman dilimine dikkat 
ediniz. 

 Bekletilen karıĢımları, köre karĢı 

spektrofotometrede 540 nanometre (nm) 
dalga boyunda numune ve standart 
absorbanslarını okuyunuz. 

 Spektrofotometre tüpünü okuma 
bölümüne yerleĢtirmeden önce gazlı 
bezle siliniz. 

 Okunan değerleri; Numune /Standart X StC 
=…mg/dl  

     formülüne göre yerleĢtirip hesaplayınız. 
 Ölçüm değerlerini dikkatli not ediniz. 

 Çıkan sonuçları kontrol ederek normal ve 
anormal çıkan değerleri belirleyiniz. 

 Anormal çıkan sonuçları tekrar 
çalıĢınız. 

 Raporları amirinize imzalatınız. 
 Ġmzalanan raporları bilgisayar ve 

laboratuvar defterine kayıt etmeyi 
unutmayınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Proteinler, enerji kullanımları açısından hangi organik birleĢikten sonra kullanılır? 

A) Vitaminler  

B) Karbonhidratlar  
C) Yağlar 
D) Enzimler 
E) Glikoz 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi basit proteindir? 

A) Proteazlar 

B) Fosfoproteinler 
C) Peptonlar 
D) Albümin 
E) Glikoproteinler 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi proteinlerin biyolojik sınıflandırmalarda yer alan savunma 
(defans) proteinlerindendir? 
A) Miyozin 

B) Kollejen 
C) Ġnsülin 
D) Amilaz 
E) Ġmmünglobulinler 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi serum total protein analizlerinden değildir? 
A) Globulin 

B) Albümin 
C) Total protein 
D) Ġmmünglobulin  
E) Fibrinojen 
  

5. AĢağıdakilerden hangisi total proteinin azaldığı durumlardan değildir? 
A) Nefrotik sendrom  

B) Yanıklar 
C) Dehidrasyon 
D) Protein sentezinin azalması 
E) Kronik karaciğer hastalığı 
 

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 faliyette kazandığınız bilgiler ile plazma proteinlerinden albümin analizinin 

kantitatif ölçümünü yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Plazma proteinlerinden albüminin, proteinler açısından önemini araĢtırınız. 
 Albumin analizi için gerekli araç gereçleri ve reaktifleri hakkında bilgi edininiz. 
 Tıbbi biyokimya laboratuvarlarında albümin analizini çalıĢma teknikleri 

açısından araĢtırınız. 

 Albümin analizinin yapılıĢını biyokimya laboratuvarlarında izleyerek bilgi 
edininiz. 

 

2. ALBÜMĠN ANALĠZĠ 
 

2.1. Plazma Proteinleri 
 
Kan plazması, % 91 su, % 18 organik maddeler ve % 1 inorganik maddelerden 

meydana gelmiĢtir. Organik bileĢenlerin tamamına yakını proteindir. Plazmanın üç temel 
proteini albümin – globulin – fibrinojendir. 100 mililitre plazma;  % 4,5 gram albümin, % 
2,5 gram globulin, % 0,3 gram fibrinojen içerir. 

 

Tablo 2.1: Plazma protein çeĢitleri 

 

2.1.1. Albumin  
 
Kan plazmasında bulunan en yaygın proteindir. Kanda bulunan proteinlerin % 60’ını 

oluĢturur. Vücuttaki toplam albüminin % 30 – 40’ı kandadır. Albuminin plazmadaki 

yoğunluğu % 4 – 6 gramdır. Büyük proteinler kılcal damarlardan geçemedikleri için kandaki 
sıvıların sızma eğilimini dengeler. Albümin kılcal damarlardan dokulara, su ve suda çözünür 
maddelerin geçmesine neden olan, kolloid osmotik basınç veya onkotik basıncı düzenleyen 
baĢlıca proteindir. Onkotik basıncın %70’i albumin tarafından karĢılanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Albümin yapısı 

 
Albumin, sağlıklı kiĢilerde karaciğerde günde 12 – 14 gram sentezlenir. Serbest yağ 

asitleri, fosfolipitler, metalik iyonlar, aminoasitler, ilaçlar, hormonlar, ve bilirubin gibi çok 
sayıda birleĢik albumine bağlanarak taĢıma iĢleminde önemli görev alır.  

 

ġekil 2.1: Albüminin kanda taĢınması  

 
Albüminin diğer bir özelliği de kan pH’ını tamponlayabilmektir. Vücutta su kaybı 

albuminin yükselmesine neden olur. Albumin azlığı çeĢitli nedenlere bağlı olabilir. 
Albüminin az üretimi, ileri derecede karaciğer bozukluklarından siroza neden olur. 
Aminoasit absorbsiyonu bozuklukları, yetersiz protein beslenmesinden kaynaklanabilir. 
Albümin karaciğerde üretildiği için serum albümin testi karaciğer fonksiyonunu kontrol eden 
testlerden biridir. Albüminin hızlı kaybı böbrek bozukluklarına neden olur 

 
Kontrol edilemeyen Ģeker hastalıklarında rastlanan idrarla albümin atılmasına 

mikroalbümineri denir. DüĢük albüminin bir diğer nedeni de ciddi yanıklardır. 
 
Yağlar eğer albümin tarafından taĢınmasaydı yağ molekülleri birbirleriyle birleĢip 

kanda denetimsiz bir Ģekilde yüzeceğinden bu durum kısa süre içinde damar tıkanıklıklarına 
neden olarak organ kaybı veya ölüm gibi sonuçları beraberinde getirirdi. 
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Resim 2.2: Albüminin kanda taĢıma görevini yapmadığında damar içindeki görünümü  

 

2.1.2. Globulin 
 
Plazma proteinlerinden olan globülin önemli bir proteindir. Plazmadaki yoğunluğu % 

2-3 gramdır. Molekül ağırlığı yüksektir. Sodyum sülfat, magnezyum sülfat gibi elektrolit 
ihtiva eden zayıf tuzlu solüsyonlarda çözünür. Globülinler ultrasantrifüj ve elektroforez gibi 
metotlar ile incelendiğinde alfa, beta, gama adı verilen gruplara ayrılır. Bu fraksiyonların 

birbirine oranı organizmanın durumuna göre değiĢir. Hastalıkların çeĢidine göre bu oran 
büyür veya küçülür. Gammaglobülinlerden hastalıklarda bağıĢıklık sağlayan savunma 
maddeleri yapılır. Antikorlar gamaglobülin fraksiyonları ile bağıĢıklığı sağlayarak 
hayatımızda önemli rol oynarlar. 

 

  

Vücuda giren yabancı maddeleri yani 
antijenleri tanıyan antikorlar, düĢmanı 

hemen sararak etkisiz hâle getirirler. 
Antikorun antijene bağlanıĢı 

Resim 2.3: Antikor ve antijenin birleĢmesi  
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2.2. Plazma Proteinlerinin Klinik Önemi 
 
Plazma proteinleri klinik açıdan hastalıkların teĢhisi için önemlidir. ÇeĢitli 

hastalıklarda plazma proteinlerinin oranları; % gram Albümin, %  gram globulin olaranına 
Albüminin /globulin oranı olarak ifade edilmektedir. 

 
Plazmanın normal protein miktarına proteinemi, azalmasına hipoproteinemi, artmasına 

hiperproteinemi denir. 
 
Total protein sağlıklı eriĢkin kiĢilerde serumda 6.0 – 8.0 mg/dl arasındadır. Total 

protein yüksekliği genellikle globuline bağlıdır. Globülin retikülo endotelyal sistemde (RES) 
sentezlendiğinden bu sistem hastalıklarında artıĢ gösterir. 

 

2.3. Kanda Albümin Analiz Metotları 
 
Plazma proteinlerinden albüminin kantitatif ölçüm yöntemleri, kimyasal 

reaksiyonlarla ve elektroforez tekniyle yapılır. 
 

2.3.1. Serum Albümin Analizi 

 
Serumda albümin miktarını belirlemek için kantitatif ölçüm yöntemlerinden brom 

cresol green metodu ve elektroforez tekniği kullanılır. 

 

2.3.1.1. Brom Cresol Green Metodu 
 

 Amacı 
 

Serum albüminin brom cresol green tekniğiyle kantitatif ölçümünü yapmaktır.  
 

 Prensibi 

 
Ġnsan serumundaki albümin bromcresol green boyasıyla uygun Ģartlarda bağlanarak 

yeĢil renkli kompleks meydana gelir. 
 

                                             Kontrollü  pH        
BCG + Albümin                                       YeĢil BCG / Albümin birleĢiği  

 
 Kullanılan cihazlar 

 Distilesu cihazı* 

 Santrüfüj * 

 Benmari  

 Spektrofotometre * 
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 Kullanılan araç gereçler  

 Tüp sporu* 

 Santrüfüj tüpü* 

 Deney tüpü* 

 Pipet* 

 Otomatik pipet ve ucu* 

 Parafilm* 

 Hesap makinası* 
 
Not: Modülde verilen metot ve yöntem ile ticari kit tedarik edilerek albümin 

analizinin okul laboratuvar ortamında yapılması sağlanır.  
 

 Reaktifler (aktif içeriği) 
 

Bromkresol yeĢili 
Süksinat tampon 
pH 4.20 (+ - 01 fazlası veya eksiği) 

 

 Reaktifin hazırlanması: Kit içindeki reaktif prospektüsü doğrultusunda 

hazırlanır. 

 Reaktifin saklanması: Reaktif oda sıcaklığında (20- 25 ºC ) 
saklanmalıdır. 

 Reaktifin kontrolü: Reaktifte tortulaĢma meydana gelmiĢ ve reaktif 

parametreleri performansını karĢılamıyor ise reaktif kullanılmaz. 

 Testte kullanılacak kanın özelliği ve saklanması 
 

Hastanın özel olarak hazırlanması gerekmez,  analiz çalıĢılırken serum tercih edilir. 
 

 Teknik 

 ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyerek güvenlik önlemleri alınır. 

 Analize baĢlamadan önce çalıĢma ortamı hazırlanır.  

 

Resim 2.4: Laboratuvar çalıĢma ortamı 
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 Analize baĢlamadan önce analizde kullanılacak cihazların günlük bakımı 
yapılır.   

                 

Resim 2.5: Analizde kullanılan cihazlar 
 

 Analiz için yeterli miktarda venöz kan alınır ve 3000 devirde 10 dakika 

santrüfüj edilerek serum elde edilir. 

 

Resim 2.6: Kanın santrüfüj cihazına konulması 

 

 Albumin analizinde kullanılacak reaktifler hazırlanır. Yapılacak test 
sayısına göre brom crosel green reaktifi prospektüs doğrultusunda 
hazırlanır. 

 Standart kör ve numune tüpleri numaralandırılarak spora yerleĢtirilir. 
Deney tüplerinin spora dizilmeden önce gözle fiziki kontrolü yapılır.   

      

Resim 2.7: Deney tüplerinin numaralandırılması 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.istanbul.edu.tr/eng/kimmuh/akademik/cvkimtek/cihazlar_dosyalar/image010.jpg&imgrefurl=http://www.istanbul.edu.tr/eng/kimmuh/akademik/cvkimtek/cihazlar.htm&usg=__PbstDU0y_SCtc7s32PwpOumL9Kk=&h=208&w=277&sz=8&hl=tr&start=15&tbnid=3CRFmuSVjV_xdM:&tbnh=86&tbnw=114&prev=/images?q=spektrofotometre&gbv=2&hl=tr&sa=G
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 Santrüfüj edilen kandan pıhtıya değmeden hemolizsiz serum alınır ve 
numune tüpünün alt kısmına pipetlenir. 

 

Resim 2.8: Serum alırken 

 

                   Kör Numune Standart 

Serum  10 µI  

Standart   10 µI 

Distile su 10 µI   

Brom  

krosel gren 

çalıĢma 

Reaktifi 

1000µI 1000µI 1000µI 

Numune, standart ve kör tüplerine; serum, standart reaktifi, brom krosel 

green reaktifi ve distile su  tablodaki  miktarlar doğrultusunda pipe tlenerek 
tüpler karıĢtırılır. 

Tablo 2.2: ÇalıĢma tablosu 

 

 Numune ve standart tüpü 37 °C’de 90 saniye inkübe edilir.  Tüp sporu 
benmari içine yerleĢtirildikten sonra laboratuvar veya benmari saati 90 
saniyeye ayarlanır. 

 

Resim 2.9: Benmari  

 

 Ġnkübasyon sonunda benmariden çıkarılan karıĢımları okumak için 
spektrofotometre  630 nanometre (nm) dalga boyuna ayarlanır. 
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Resim 2.10: Spektrofotometrenin ayarlanması 
 

 Spektrofotometre tüpüne kör karıĢımı aktarılarak cihazının (0.00) 

transmittans ayarı yapılır. Transmittans (0.00) ayarından sonra standart ve 
numune karıĢımı spektrofotometre tüpüne aktarılarak okunur. Okunan 
standart ve numune absorbans değerleri not edilir. 

 

Resim 2.11: Spektrofotometrede kör karıĢımı ile (0,00) ayarının yapılması  
 

 Okunan değerler; Numune / Standart X StC =…mg/dl formülüne 
yerleĢtirilerek total protein miktarı hesaplanır. 

 

N.Abs : 0.200 
St.Abs: 0.190 
StC: 3.5 g/dl 

 
 

 Çıkan sonuçlar kontrol edilerek normal ve anormal değerler belirlenir. 
Sonucu anormal çıkan analizler tekrar çalıĢılarak sonuçları aynı çıkmıĢsa 
raporlandırılır. Tekrarı yapılan analizlerin anormal sonuçları, amire ve 
ilgili birime bildirilir. 

 Raporlar amire imzalatılır. Ġmzalanan raporların bilgisayar ve laboratuvar 

defterine kaydı yapılır. 
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2.4. Kanda Albuminin Arttığı ve Azaldığı Durumlar 
 

 Kanda albuminin arttığı durumlar 

 

 
 

 Kanda albuminin azaldığı durumlar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Albumin analizi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.  ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 
hazırlayınız. 

 ÇalıĢma ortamının dezenfeksiyon 
yönünden uygun olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma ortamında iĢinizi engelleyen 

fiziki engel varsa  kaldırınız.  

 Cihazların günlük bakımını yapınız. 
 Günlük bakımı yapılan cihazlarla 

güvenli ve doğru sonuç elde edeceğinizi 
unutmayınız. 

 Kanı santrifüj ederek serum elde ediniz. 
 Santrifüjde denge unsuruna dikkat 

ediniz. 

 Reaktifleri hazırlayınız. 
 ÇalıĢılacak test sayısına göre reaktif 

hazırlayınız. 

 Spora  numune, standart ve kör tüplerini 
numaralandırarak yerleĢtiriniz. 

 Numaralandırmada yapılan hatanın 

telafisi olmayan sonuçlara neden 
olacağını unutmayınız.                                  

 Numune tüpüne 10 µI serum koyunuz. 
 Otomatik pipet taksimatını kontrol 

ediniz. 

 Standart tüpüne 10 µl standart reaktifi 
koyunuz. 

 Otomatik pipet ucunu değiĢtirmeyi 
unutmayınız. 

 Kör tüpüne 10 µI distile su koyunuz. 
 Otomatik pipet ucunu değiĢtirmeyi 

unutmayınız. 

 Numune, standart ve kör tüplerine 1000 
µI biüret çalıĢma reaktifi koyunuz.  

 Otomatik pipet taksimatını kontrol 
ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tüpleri karıĢtırıp 37 ºC’de 5 dakika 
inkübe olmasını bekleyiniz. 

 Ġnkübasyonda zaman dilimine uyunuz. 

 Bekletilen karıĢımları köre karĢı 
spektrofotometrede 630    nm dalga 
boyunda, numune ve standart 
absorbanslarını okuyunuz. 

 Spektrofotometre tüpünü okuma 
bölümüne yerleĢtirmeden önce gazlı 

bezle siliniz. 

 Ölçüm değerlerini; Numune /Standart X 
StC =…mg/dl  

formülüne göre hesaplayınız. 

 Ölçüm değerlerini dikkatli not ediniz. 

 Çıkan sonuçları kontrol ederek normal 
ve anormal değerleri belirleyiniz.                 

 

 Raporları amirinize imzalatınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Vücutta su kaybının görülmesi, plazma proteinlerinden …………………………. 
yükselmesine neden olur. 

 
2. Kan plazmasında en fazla bulunan  plazma proteini…………………...dir. 
 
3. Plazma proteinlerinden globulinler …………………ve..……………………gibi 

metotlarla incelenir. 
 
4. Antikorlar, gammaglobulin fraksiyonları ile…………………………sağlayarak 

hayatımızda önemli rol oynar. 
 
5. Plazmanın normal protein miktarına ………………….denir.  
 

 
 

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

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 
 
 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle plazma proteinlerinden fibrinojen analizinin 

kantitatif ölçümünü hatasız yapabileceksiniz.  
 

 
 

 
 Plazma proteinlerinden fibrinojeni hakkında araĢtırma yaparak edindiğiniz 

bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  
 Fibrinojen analiz tekniğinin yapılıĢını laboratuvarda izleyiniz. 
 

3. FĠBRĠNOJEN ANALĠZĠ 
 

Kan pıhtısının oluĢumu sırasında trombinin etkisiyle pıhtıyı oluĢturacak olan fibrin ve 
fibrinopeptitleri meydana getiren, kan serumunda bulunan bir proteindir. Karaciğerde 

sentezlenerek dolaĢıma verilir. Kan plazmasındaki normal yoğunluğu % 300-400 mg 
kadardır. Kan plazmasının yaklaĢık % 5’i fibrinojendir. Bundan dolayı koagülasyon proteini 
olarak önemlidir. Fibrinojen dıĢında kan proteinleri genellikle 60 ºC’de, fibrinojen ise 56 
ºC’de pıhtılaĢır, bu özelliğinden dolayı diğer proteinlerinden ayrılır. 

 

ġekil 3.1: Pıhtı oluĢumu 

 
Fibrinojen sadece kan plazmasında değil, aynı zamanda çeĢitli vücut sıvılarında 

transuda ve eksuda sıvılarında erimiĢ olarak bulunur. Tuzlu suda erir, distile suda erimez. 
Yarı doymuĢ tuzlu su veya % 20 amonyum sülfat solüsyonunda çökelir. Bu özelliğinden 
dolayı diğer plazma proteinlerinden ayrılarak analizi yapılır. ÇeĢitli karaciğer 
rahatsızlıklarında sentezinin bozulmasıyla kandaki fibrinojen miktarı azalır. Gebelik, eklem 
romatizması ve iltihabi durumlarda kanda fibrinojen miktarı artar. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Fibrinojen Analiz Metodu 
 
Fibrinojen karaciğerde sentezlenen pıhtılaĢma faktörü 1 olarak da bilinir. Koagülasyon 

sistemi bozukluklarınının değerlendirilmesinde kullanılan testtir. 
 

3.1.1. Koagülometri Metodu 

 
 Amaç 

 
Kanda bulunan plazma proteinlerinden fibrinojenin, koagulametri tekniğiyle kantitatif 

ölçümünü yapmaktır. 
 

 Prensip 

 
Koagülasyon ile plazma sıvı fazdan katı faza geçerek fibrin oluĢumu ile ortaya çıkan 

lifler manyetik alan içinde serbestçe hareket eden bilyeye tutunarak hareketini kısıtlama ve 
salınmasını yavaĢlatması esasına dayanır.    

 
 Kullanılan araçlar 

 

 Distile su cihazı 

 Santrüfüj  

 Buzdolabı 

 Koagülometri cihazı: Manyetik tanımlama sistemi ile fibrin oluĢumu 
sonucu ortaya çıkan lifler, manyetik alan içinde serbestçe hareket eden 
bilyeye tutunarak hareketin, kısıtlanmasıyla bilyenin salınmını 
yavaĢlatması sonucu oluĢan koagülasyonu değerlendiren cihazdır.  

     

Resim 3.1: Koagülometri cihazı ve rak görünümü 

 

 Kullanılan araç gereçler 

 

 Otamatik pipet / cam pipet  

 Tüp sporu 
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 Reaktifler 

 
Fibrinojen reaktifi     (toz hâlinde) 

Kalibrasyon serumu  (toz hâlinde) 
Kontrol serumu (toz hâlinde) 

 

 Reaktiflerin hazırlanması: Kit olarak alınan reaktifler, prospektüsüne 

bakılarak sulandırma oranına göre sulandırılır. 

 Reaktiflerin depolanması: Reaktifler 4 ºC’de saklanmalıdır. 

 Reaktifin bozulması: Kullanma süresi geçen reaktiflerin bozulmasıyla 
doğru sonuç verme yüzdesi düĢük olacağından kullanılmamalıdır. 

 Kalibrasyonu: Kalibrasyon serumuyla kalibrasyon yapılır. 

 Test edilecek kanın özelliği ve saklanması: Sitratlı kan ile çalıĢılır. 
Sitratlı kan, 9 kısım kan, 1 kısım sitrattan oluĢur. Oda ısısında 4 saat, 
buzdolabında 3 gün stabildir. 

 

 Teknik 

 

 ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyerek kiĢisel güvenlik önlemleri alınır.  

 Analiz öncesi çalıĢma ortamı hazırlanır. 

 

Resim 3.2: Laboratuvar ortamı 

 

 Analize baĢlamadan önce analizde kullanılacak cihazların günlük 

bakımında cihazın kit bölümü kontrol edilir. ÇalıĢılacak test sayısına göre 
reaktif ilave edilir. Distile su ve atık bölümü kontrol edilir.  
Giderilemeyen arıza rapor tutularak amire bildirilir. Teknik sorumlu 
tarafından arızanın giderilmesi sağlanır. 
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Resim 3.3: Koagulometre cihazı 
 

 Koagülometre cihazının numune, standart ve reaktif bölümleri  kontrol 
edilir. 

            

Resim 3.4: Koagulometre cihazının numune ve reaktif rak görünümü 
 

 Fibrinojen analizinde kullanılacak reaktifler hazırlanır. Test sayısına göre 
fibrinojen reaktifi prospektüsü doğrultusunda hazırlanır. 

 Fibrinojen analizi için mavi kapaklı sitratlı tüpe kan alınır. Kanda pıhtı 

olup olmadığı kontrol edilir.  Kan baĢka bir hastane veya laboratuvardan 
geliyorsa uygun Ģartlarda getirilip getirilmediği kontrol edilir. 

 

Resim 3.5: Sitratlı kan tüpü 
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 Sitratlı kan 2500 devirde 10 dakika santrüfüj edilerek plazma elde edilir. 

 

Resim 3.6: Plazma 
 

 Koagülometre rakına küvetleri konur. Bu küvetleri, kendi kendine 

yerleĢtiren cihazlar da vardır. 

 Koagülometreyle çalıĢmaya baĢlamadan önce kontrol serumu ile cihazın 
okuma aralıkları kontrol edilir. Hazır kit olarak alınan kontrol serumu 
prospektüse göre sulandırılır. Her gün çalıĢma öncesi kontrol serumu ile 
okuma yaptırılır.  

 Koagülometreye santrüfüj edilen sitratlı kan tüpünün barkodlu kısmı 
okutulur. 

 

Resim 3.7: Barkodun cihaza okutulması 
 

 Okutulan kan tüpleri cihazın rak bölümüne okutulma sırasına göre 
yerleĢtirilir.  

 

Resim 3.8: Tüplerin rak bölümüne yerleĢtirilmesi 
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 Koagülometre çalıĢtırılır. Cihazın probları; reaktif bölümünden reaktifi, 
numune tüpünden de barkod sırasına göre plazmayı alıp küvete koyarak 
reaksiyonun oluĢumunu sağlar. 

 Koagülometre okuma iĢlemini tamamladıktan sonra sonuçları g/dl olarak 
verir. 

 Çıkan sonuçlar kontrol edilerek normal ve anormal değerler belirlenir. 
Anormal çıkan analizler tekrar çalıĢılarak sonuçları aynı çıkmıĢsa 

raporlandırılır. Tekrarı yapılan analizlerin anormal sonuçları, amire ve 
ilgili birime bildirilir.  

 Raporlar amire imzalatılır. Ġmzalanan raporların bilgisayar ve laboratuvar 
defterine kaydı yapılır.  

 

3.2. Kanda Fibrinojenin Arttığı ve Azaldığı Durumlar 
 
 Kanda fibrinojenin arttığı durumlar 

 
 

 Kanda fibrinojenin azaldığı durumlar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Kan plazmasında fibrinojen analizi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.  ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 
hazırlayınız. 

 ÇalıĢma ortamının dezenfeksiyon 
yönünden uygun olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma ortamında iĢinizi engelleyen 
fiziki engel varsa  kaldırınız.  

 Cihazların günlük bakımını yapınız. 
 Günlük bakımı yapılan cihazlarla 

güvenli ve doğru sonuç elde edeceğinizi 

unutmayınız. 

 Sitratlı  kanı santrüfüj ederek plazma 
elde ediniz. 

 Santrüfüjde denge unsuruna dikkat 

ediniz. 
 Mavi kapaklı sitratlı tüpe kan alınız. 
 Kanda pıhtı olup olmadığını kontrol 

ediniz. 
 Kan baĢka bir yerden geliyorsa uygun 

Ģartlarda getirilip getirilmediğini kontrol 
ediniz. 

 Fibrinojen reaktifini cihazın reaktif 
bölmesine koyunuz. 

 Cihazın reaktifini kontrol ediniz. 

 Kit içinde bulunan kontrol serumunu 
prospektüse göre sulandırınız. 

 Pipet taksimatını kontrol ediniz. 

 Koagülometreye kontrol serumunu 
okutarak okuma aralıklarını kontrol 
ediniz. 

 Günlük okuma aralığı yapınız. 

 Koagülometreye sitratlı kanın barkod 
kısmını okutunuz. 

 Barkodu okunmayan kanları not ederek 
barkod alınmasını sağlayınız. 

 Okutulan kan tüpünü, cihazın rak 
bölümüne okutulma sırasına göre 
yerleĢtiriniz. 

 YerleĢtirme sıralamasına dikkat ediniz. 

 Koagülometreyi çalıĢtırınız.  

 Koagülometrede okuma iĢlemini 
tamamladıktan sonra sonuçları g/dl 
olarak alınız. 

 

 Çıkan sonuçları kontrol ederek normal 
ve anormal değerleri belirleyiniz. 

 

 Raporları amirinize imzalatınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Fibrinojen dıĢındaki kan proteinleri ……………………. pıhtılaĢır. 

2. Fibrinojen analiz metodu …………………….. hastalıklarının değerlendirilmesinde 

kullanılan bir test tekniğidir. 

3. Plazma proteinlerden fibrinojenin kanser hastalığında kandaki 

miktarının………………….. görülür. 

4. Plazma proteinlerinden  fibrinojenin  karaciğer hastalıklarında kandaki miktarının 

…………………… görülür. 

5. Fibrinojen testi …………………. kanda çalıĢılır. 

 

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 kan serumu proteinleri analizini elektroforez 

tekniğiyle yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Elektroforez testinin klinik açıdan önemini araĢtırınız.   

 Laboratuvarda elektroforez testinin yapılıĢını izleyiniz. 

 Elektroforez testinin çeĢitleri hakkında araĢtırma yaparak dosya hazırlayınız. 

 

4. ELEKTROFOREZLE KAN SERUMU 

PROTEĠNLERĠ ANALĠZĠ 
 

Elektroforez; sıvı ortamda, elektrik akımı altında yüklü partiküllerin mikrasyonu 
esasına dayanarak serum protein partiküllerinin birbirinden ayrımıdır. Küçük iyonların aynı 
iĢlemle ayrımını ifade eden elektroforez adını almıĢtır. 

 

Mikrasyon (boyama); boyar madde moleküllerinin elyaf üzerindeki 
konsantrasyonunun yüksek olduğu bölgelerden düĢük olduğu bölgelere göç etmesidir.    

 

 Elektroforez tekniğinin kullanım alanları  

 

Serumda 100’den fazla farklı protein vardır.  

 Hormonlar, vitaminler, taĢıyıcı proteinler, enzim inhibitörleri gibi çeĢitli 
proteinlerin miktarlarını belirlemede, 

 Doğal proteinleri ayırabildiği gibi denatüre edilen proteinleri molekül 

ağırlıklarına göre ayırma veya uzaklaĢtırmada, 

 Elektroforez tekniği, yüzlerce tespit ve bantları ayırarak veya 
uzaklaĢtırarak çok karmaĢık klinik tabloların teĢhisinde, 

 Protein ayrımında mRNA, ribozom, tRNA’ların çevrenin etkisiyle 

meydana gelen ve kalıtsal olmayan küçük değiĢiklerini tespit etmede, 

 Kan proteinlerinin saflaĢtırılmasında,  

 Anormal proteinlerin yerini belirlemede, 

 Lipoproteinleri ayırmada,  

 Anormal hemoglobinleri belirlemede, 

 HbA1c’nin kantitatif analizinde,  

 Serum, BOS ve vücudun diğer sıvılarında bulunan antijenlerin kantitatif 
analizlerinde (immünelektroforez yöntemi ile yapılmaktadır) kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Elektroforez çeĢitleri 

 

 Kâğıt elektroforezi: Hem rutin, hem de araĢtırma amaçlı olabilir. Destek 

ortamı olarak kaliteli filtre kâğıdı kullanılır. Metodun avantajı, ucuz ve 
yüksek gerilime dayanabilmesidir. 

 Agaroz jeli elektroforezi: Destek maddesi olarak bir karbonhidrat 
polimeri olan agaroz veya agaropektin kullanılır. Bu maddelerin 
proteinlere afinitesi az olduğundan protein bantları birbirinden iyi ayrılır. 
Ayrıca çok iyi ĢeffaflaĢtıklarından dansitometrik değerlendirilmeleri daha 

güvenilirdir. 

 Selüloz asetat elektroforezi: Selülozun hidroksil grupları, asetik anhidrit 
ile reaksiyona sokulursa selüloz asetat elde edilir. Hem elektroforez 
süresi kısa (30 – 60 dakika) hem de deney bittikten sonra numuneleri 
uzun süre korumak mümkün olduğundan rutinde sık kullanılır. 

 Poliakrilamid jel elektroforezi: Destek ortamı olarak poliakrilamid jeli 

kullanılır. 

 NiĢasta jeli elektroforezi: Destek ortamı olarak niĢasta jeli kullanılır. 

 Ġmmünelektroforezi: Jel üzerinde birbirinden ayrılmıĢ proteinler 

antikorlar adı verilen immünglobulinlerle etkileĢerek antijenik durumları 
hakkında bilgi verir. 

 Kapiller elektroforezi: Yeni geliĢmekte olan bir yöntem olup hem 
elektroforez hem de kromotografi yöntemlerinin bazı özelliklerine 
sahiptir.  

 

4.1. Serum Proteinlerinde Elektroforez Metodu 
 
Kimyasal maddelerin iyonizasyonlarının etkisi ile elektroforez ortamında molekülün 

yüküne bağlı olarak anoda veya katoda doğru hareket eder. Çözünenin izoelektrik 
noktasından daha asit karakterde bir solüsyonda proteinler gibi amfoterik moleküller 
(ortamın pH derecesine göre bir birleĢiğin hem bazik hem asidik olmak üzere iki taraflı 
iyonize olması) pozitif yüklenerek negatif yüklü elektroda yani katoda hareket eder. Tersine 
bir ortamda ise anyonik forma geçerek pozitif yüklü elektroda yani anoda hareket eder.  

 

Elektroforez, biyolojik sıvıların protein içeriğini araĢtırmak ve ölçmek için yaygın 
olarak kullanılır.  

 

Normal serumdan elde edilen bir elektroforetogramda genellikle beĢ bant (albumin, 
alfa-1, alfa-2, beta ve gamma)  görülür. Buna karĢın eğer serum taze ve Ca içeren bir tampon 
kullanılmıĢsa altıncı bir bant   (beta-2, C3 kompleman bileĢenleri) görülebilir. 

 

Serum proteinlerinin elektroforezinde anoda en hızlı göçen fraksiyon, prealbümin ve 

albümindir. En yavaĢ göçen fraksiyon ise -globülin (gamma-globülin)dir. Prealbümin 
fraksiyonu rutin serum proteinleri elektroforezinde fark edilmez.  
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ġekil 4.1: Elektroforez yaymasında bant görünümü 

 

4.1.1. Elektroforez Tekniğinde Agaroz Jel Ġle Kan Serumu Protein Analizi 
 

 Amaç 
 

Protein elektroforezin iki amacı vardır. Bunlardan biri, klinikte teĢhise yardımcı olma 

diğeri proteinlerin molekül ağırlığını tayin etmektir. Ayrıca bilimsel araĢtırma çalıĢmalarında 
da kullanılır. 

 

 Prensip 
 

Agar jel üzerinde, alkali (pH 8.5) tamponda elektroforez yöntemiyle insan 

serumundaki altı ana fraksiyonun ayırımı için düzenlenmiĢ, farklı elektrik yüklerine göre göç 
ettirilme esasına dayanır. 

 

 Kullanılan cihazlar 

 Distile su cihazı* 

 Santrüfüj  

 Güç kaynağı: Elektrik akımını iyonlara ilettiğinden bu akımlar sabit güç, 

sabit voltaj ve sabit akım Ģeklinde olmalıdır. 

 

Resim 4.1: Elektroforez güç kaynağı 
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 Aplikatör cihazı: Agaroz jel destek materyalinin disposable aplikasyonla 
yani taĢıyıcı yardımıyla serumla birleĢmesini sağlayan cihazdır. 

 

Resim 4.2: Aplikatör  

 

 Numaralı aplikatör: Hasta serumunun numaralı kuyucuklara pipetlenerek 

jel üzerine akmasını sağlar. 

 

Resim 4.3: Numaralı aplikatör  

 

 Elektroforez tankı: Elektroforez tekniğinde anot ve katot uçları ile 
elektrik akımının geçiĢini ve yürütme iĢlemini sağlar. 

 

Resim 4.4: Elektroforez tankı 
 

 Jel tutucu: Boyama ve durulama iĢleminde agaroz jeli tutmayı sağlar. 
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Resim 4.5: Jel tutucu 
 

 Ġnkübatör kurutucu: Yürütme iĢlemi tamamlanan agaroz jelin boyama ve 
durulamadan sonra kurutma iĢleminde kullanılan kurutucudur. 

 

Resim 4.6: Ġnkübatör kurutucu 
 

 Dansitometre (skaynır): ÇalıĢılan agaroz jeli tarayıp değerlendirerek 
okuma iĢlemini gerçekleĢtirir. 

 

Resim 4.7: Dansitometre okuyucu 
 

 Kullanılan araç gereçler 

 Otomatik pipet 

 Filtre kâğıdı 

 Santrüfüj tüpü 

 Pipet uçları 

 Balon joje 

 Mezür 
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 Reaktifler 

 Agaroz jel (Kullanıma hazır): Üzerinde protein elektroforez çalıĢmak için 
destek materyali olarak kullanılır. 

 Tris barbital tampon: Elektroforez tamponudur. 

 Amidoblak boya: Elektroforetik olarak proteinleri ayrılmıĢ jelleri 
boyamak için kullanılır. 

 Destaining (durulama) solüsyonu: Jelin arka yüzündeki boya fazlasını 

çıkarmak için kullanılır. 

 Fluidil : Croyoglobulin (plazmada çökelme gösteren anormal globulin) 
ihtiva eden yapıĢkan ve bulanık alanların seyreltilmesinde kullanılır. 

 Fiksative (sabitleme) solüsyonu: Jel içinde elektroforetik protein 

ayrılmasının sabitlenmesi için kullanılır. 

 Reaktiflerin hazırlanması: Kit olarak alınan reaktifler prospektüsüne 
bakarak sulandırma oranına göre sulandırılır. 

 
 Reaktiflerin saklanması: Oda ısısında veya buzdolabında saklanabilir. 
 Reaktifin bozulması: Fiziki görünüm, renk değiĢimi ve tortulaĢması 

durumlarında kullanılmamalıdır. 

 Test edilecek kanın özelliği ve saklanması: Kan uygun koĢullarda alınmalı ve 

saklanmasıdır. Taze serumda çalıĢılması önerilir. 2 – 8 ºC’de bir hafta 
saklanabilir. Serumlar daha uzun süre saklamak amacıyla dondurulur, bir ay 

stabildir. Sodyum azit 0.02 g/dl ile dondurulmuĢ serum örnekleri daha stabildir. 
 Teknik 

 ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyerek güvenlik önlemleri alınır.  

 Analiz öncesi çalıĢma ortamı hazırlanır. 

 

Resim 4.8: Laboratuvar çalıĢma ortamı  

 

 Protein elektroforez cihazındaki elektroforez güç kaynağı, elektroforez 
tankı, aplikatör taĢıyıcısı, kurutucu ve tarayıcının günlük bakım ve 

kontrolü yapılır. Kontrol sonunda giderilemeyen sorun rapor tutularak 
amire bildirilir.  
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 Elektroforez testi için alınan kan santrüfüj edilerek serum elde edilir. 
Hemoliz olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 4.9: Hemoliz kontrolü 
 

 Protein elektroforezinin yürütme tankı için tampon solüsyonu hazırlanır.  

Tris barbital tamponun her bir ĢiĢesi distile su ile 1 litreye tamamlanır. 
Hazırlanan tampon solüsyonun pH’ının 8.5 olmasına dikkat edilir. 

 Hazırlanan tampon solüsyonu, protein elektroforez tankının iki bölmesine 
her bölüm için 150 ml olarak eĢit miktarda boĢaltılır. 

 

Resim 4.10: Elektroforez tankına tampon solüsyon boĢaltılması 
 

 Aplikatör taĢıyıcı düz bir zemine yerleĢtirilir ve taĢıyıcının numaralı 

kısmı yukarı kaldırılır. 
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Resim 4.11: Aplikatör taĢıyıcıya agaroz jelin yerleĢtirilmesi 

 

 Aplikatör taĢıyıcısının üçte bir kısmına 120 mikro litre distile su konur.  

 

Resim 4.12: Aplikatöre distile su pipetlenmesi 

 

 Kapaklı jelin üst kısmına el değmeden üst sağ köĢesinden tutarak 

çıkartılır. Jelin kenarlarından tutmak suretiyle ince filtre kâğıdı fazla nemi 
emmesi için jel üzerine düzgün bir Ģekilde yayılır. Jel üzerine yayılan 
ince filtre kâğıdı fazla bastırmadan hemen çekilir. 
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Resim 4.13: Filtre kâğıdı ile jel üzerindeki fazla nemin alınması   

 

 Jelli yüzey yukarıda olacak Ģekilde jelin üst kısmından tutup aplikatörün 
iĢaretli kısmına yerleĢtirilir. 

 

Resim 4.14: Agaroz jelin aplikatörün iĢaretli kısmına yerleĢtirilmesi 

 

 Aplikatör; düz bir zeminde, kuyucuk (gözenek) numaraları yukarı 

gelecek Ģekilde yatay pozisyona getirilir.  
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Resim 4.15: Gözenekli aplikatör  
 

 Hasta serumlarından aplikatörün numaralı kuyucuklarına 10 µl serum  

pipetlenir. Her bir hasta serumunu pipetlemeden sonra pipet uçları 
değiĢtirilir. Uygulama 2 dakika içinde tamamlanır. Eğer tamamlanmaz ise 
pipetlenen serumlarda kuruma görüleceğinden süzme iĢlemi 
gerçekleĢmez. 

 

Resim 4.16: Aplikatör kuyucuklarına serumun pipetlenmesi 
 

 Aplikatör, iĢaretli kısmından tutularak aplikatör taĢıyıcısının 5 
numarasına dikkatlice yerleĢtirilir. TaĢıyıcının düğmesi çevrilerek 
aplikatörün jelle teması sağlanır. Aplikatör gözeneğindeki serumun jel 

üzerine süzülmesi için 40 saniye beklenir. 

 

Resim 4.17: Gözenekli aplikatörün aplikatör taĢıyıcısına yerleĢtirilmesi 
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 Süzülme iĢleminin gerçekleĢmesinden sonra taĢıyıcının numaralı kısmı 
kaldırılarak jel, taĢıyıcıdan yüzey kısmına el değmeden çıkartılır. Jelin 
yüzey kısmına el teması olması durumunda analiz sonucunu etkileyebilir. 

 

Resim 4.18: Agaroz jelin taĢıyıcı aplikatörden çıkartılması 

 

 Jel üzerindeki polariteye uygun olarak jelin katodu aĢağıya gelecek 

Ģekilde elektroforez tankına yerleĢtirilir. Jelin her iki tarafı tamponun 
içine 1 cm gömülecek ve jelli yüzey aĢağıya gelecek Ģekilde köprü 
üzerine yerleĢtirildikten sonra tankın kapağı kapatılır. 

 

Resim 4.19: Agaroz jelin elektroforez tankına yerleĢtirilmesi 

 

 Protein elektroforez tankı güç kaynağına bağlanarak cihaz çalıĢtırılır. 

Sabit voltajın 90 volt ve baĢlangıç akımının her bir jel için 12 mA 
olmasına dikkat edilir. Elektroforez tankına konulan jel 22 dakika 
yürütme iĢlemi için beklenir. Yürütme iĢlemi tamamladıktan sonra jel 
dikkatli bir Ģekilde çıkartılıp tankın fiĢi çekilir. 



 

 52 

 

Resim 4.20: Elektroforez tankının güç kaynağına bağlanması 

 

 Yürütme iĢlemi tamamlanan jel elektroforez tankından çıkarılarak jel 
tutucuya takılır. 

 

Resim 4.21: Jel tutucu 
 

 Sabitleme tankına 150 ml fiksatif solüsyonu doldurulur. Sabitleme 
tankında jel 15 dakika bekletilir. Fiksatife solüsyonu kullanılmadan 15 
dakika önce hazırlanır.  

 

Fiksatif solüsyonu; 90 ml distile su, 30 ml asetik asit, 180 ml alkol konarak hazırlanır. 

 

Resim 4.22: Sabitleme tankına jelin daldırılması 

 

 Sabitleme tankından çıkarılan jel 80 ºC’de inkübatör kurutucuda 10 

dakika kurutulur ve sabitleme basamağı tamamlanır.  
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Resim 4.23: Sabitleme iĢleminden sonra jelin inkübatörde kurutulması 

 

 Ġnkübatörde kurutulan ve soğutulan jel, amidoblak boyama tankında 4 

dakika bekletilir. Hazır hâldeki standart amidoblak boya 300 ml distile su 
ilave edilerek hazırlanır. Boyamadaki amaç, jel üzerindeki elektroforetik 
olarak ayrılmıĢ proteinleri boyamaktır.  

 

 

Resim 4.24:  Kurutulan jelin boyama tankına doldurulması 

 

 Destainig durulama solüsyonu içinde jelin fazla boyaları tamamen çıkana 
kadar üç farklı kapta üç defa durulanır. Durulama solüsyonunu, 1 ml 
destainig solüsyonundan alınarak distile su ile 1 litreye tamamlanarak 
hazırlanır. Hazırlanan durulama solüsyonu üç farklı kaba doldurulur. 

 

 

Resim 4.25: Jelin durulama tankına daldırılması 
 

 Durulama tankından çıkan jelin fazla olan suyu silme kâğıdı ile 
bastırmadan alınır. 80 ºC’de inkübatör kurutucuda kurutulur. 



 

 54 

 

Resim 4.26: Jelin kurutulması 

 

 Densitometre (scanner) cihazı çalıĢtırılarak dalga boyu 570 nm’ye 

ayarlanır. KurutulmuĢ jel protein programında okutulur. 

  

Resim 4. 27: Agaroz jelin densitometreye yerleĢtirilmesi 

 

 Densitometrede okutulan jel sonuçları cihazın yazıcısından alınır.  

 Çıkan sonuçlar kontrol edilerek normal ve anormal değerler belirlenir. 
Anormal sonuçlu analizler tekrar çalıĢılarak sonuçlar aynı çıkmıĢsa 
raporlandırılır. Tekrarı yapılan analizlerin anormal sonuçları, amire ve 
ilgili birime bildirilir.  

 Raporlar amire imzalatılır. Ġmzalanan raporların bilgisayar ve laboratuvar 

defterine kaydı yapılır.  
 
Not: Her jel çalıĢmasında kontrol serumu ile doğrulama yapılması en idealidir. 
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 Protein elektroforez bantlarında normal - anormal görünümler 

 

ġekil 4.2: Serum protein elektroforezin normal bant yapısı 

 

ġekil 4.3: Serum protein elektroforezin akut inflamasyonlu bant görünümü 
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ġekil 4.4: Serum protein elektroforezin sirozlu bant görünümü 

 

ġekil 4.5: Serum protein elektroforezi poliklonal gamopati 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
 

 
Elektroforezle kan serumu proteinleri analizi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.  Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 

hazırlayınız. 
 

 Protein elektroforez cihazına ait 

parçaların günlük bakımını yapınız. 

 
 
 

 Kanı santrüfüj ederek serum elde 
ediniz. 

 Serumun hemolizli olmamasına dikkat 
ediniz. 

 Protein elektroforez yürütme tankı için 
tampon solüsyonu hazırlayınız. 

 Tampon solüsyonun pH’ının 8.5 olmasına 
dikkat ediniz. 

 Hazırlanan tampon solüsyonunu 
protein elektroforez tankının iki 

bölmesine eĢit miktarda boĢaltınız. 

 Her bölüm için 150 ml tampon solüsyonu 
boĢaltmayı unutmayınız. 

 Aplikatör taĢıyıcıyı düz bir zemine 
yerleĢtirerek taĢıyıcının numaralı 

kısmını yukarı kaldırınız.   

 

 Aplikatör taĢıyıcının üçte bir kısmına 

120 mikro litre distile su koyunuz.  
 Pipet taksimatını kontrol ediniz. 

 Kapaklı jeli açıp üst kısmına el 

değmeden üst sağ köĢesinden tutarak 
çıkartınız.  

 

 
 

 Jelin kenarlarından tutmak suretiyle 
ince filtre kâğıdını fazla nemi emmesi 
için hafifçe jel üzerinde gezdirip 
hemen çekiniz. 

 Filtre kâğıdını fazla bastırmadan hemen 
çekiniz. 

 Jeli aplikatörün iĢaretli kısmına 
yerleĢtiriniz. 

 Jelli yüzey yukarıda olacak Ģekilde 

aplikatöre yerleĢtiriniz. 
 Jelin üst kısmından tutarak aplikatöre 

yerleĢtiriniz, 
 Jeli aplikatöre yerleĢtirilirken el 

temasından kaçınınız.  

 Aplikatörü düz bir zeminde,  kuyucuk  
numaraları yukarı gelecek Ģekilde 
yatay pozisyona getiriniz.  

 Aplikatörün numaralı gözeneklerinin 
yukarıda olmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hasta serumlarından aplikatörün 
numaralı gözeneklerine 10 mili 
mikron litre serum pipetleyiniz.  

 Her bir hasta serumu için ayrı pipet ucu 
kullanınız. 

 Uygulamayı 2 dakika içinde 
tamamlayınız. 

 Aplikatörün numaralı gözeneklerine 
pipetlenen serumların kurumaması için 
süreye uyunuz. 

 Aplikatöre yerleĢtirmeden önce 
serumlarda kuruma olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 Serumlarda kuruma olursa süzme 

iĢleminin gerçekleĢmeyeceğini 
unutmayınız. 

 Aplikatörü iĢaretli kısımdan tutarak 
taĢıyıcının 5 numarasına dikkatlice 
yerleĢtiriniz.  

 Aplikatörün jelle temas ettiğinden emin 
olunuz, 

 Serumun jel üzerine süzülüp 
süzülmediğini kontrol ediniz. 

 TaĢıyıcının numaralı kısmını 
kaldırarak jeli çıkartınız. 

 Jeli, yüzey kısmına el değmeden 
çıkarmaya özen gösteriniz. 

 Jel üzerindeki polariteye uygun olarak 
jelin katodunu aĢağıya gelecek Ģekilde 

elektroforez tankına yerleĢtiriniz. 

 Jeli, her iki tarafı tamponun içine 1 cm 
gömülecek ve jelli yüzey aĢağıya gelecek 
Ģekilde köprü üzerine yerleĢtirmeye özen 

gösteriniz. 
 Tankın kapağını kapatmayı unutmayınız. 

 Protein elektroforez tankını güç 
kaynağına bağlayarak çalıĢtırıp 22 
dakika bekleyiniz. 

 Sabit voltajın 90 volt ve baĢlangıç 

akımının her bir jel için 12 mA olmasına 
dikkat ediniz. 

 Bekleme süresine dikkat ediniz. 
 ĠĢlem tamamlandıktan sonra tankın fiĢini 

çekmeyi unutmayınız. 

 Jeli elektroforez tankından çıkararak 
jel tutucuya yerleĢtiriniz. 

 

 Sabitleme tankına 150 ml fiksatif 
solüsyonu doldurunuz. 

 Fiksatif solüsyonunu kullanmadan 15 
dakika önce hazırlayınız. 

 Jeli fiksatif solüsyonu içinde 15 dakika 
bekletiniz. 

 Bekleme süresine dikkat ediniz. 

 Sabitleme tankından çıkarılan jeli 80 
ºC’de inkübatör kurutucusunda 10 
dakika kurutunuz.  

 Jelin tamamen kurumasına dikkat ediniz. 

 Kurutulan ve soğutulan jeli 4 dakika 
boyama solüsyonunda bekletiniz. 
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 Jelin fazla boyaları tamamen çıkana 

kadar destainig durulama solüsyonu 
içinde üç farklı kapta üç defa 
durulayınız. 

 Jelin fazla boyalarını tamamen çıkana 
kadar durulamaya özen gösteriniz. 

 Jeli inkübatör kurutucuda 80 ºC’de 

kurutunuz.  

 Durulama tankından çıkan jelin fazla olan 
suyunu silme kâğıdı ile bastırmadan 

almayı unutmayınız. 
 Jelin kuruduğundan emin olunuz.  

 KurutulmuĢ jeli, dansitometrede 570 
nm dalga boyunda protein 
programında okutunuz.  

 Dalga boyunu doğru ayarlayınız. 

 Okutulan jel sonuçlarını cihazın 
yazıcısından alarak sonuçları kontrol 
ediniz. 

 

 Kontrol edilen sonuçları amirinize 
imzalatınız. 

 

 Amiriniz tarafından imzalanan 
raporların laboratuvar defteri ve 
otomasyon sistemine giriĢini yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Serum protein elektroforezinde anoda en hızlı göçen fraksiyon .…………………… 
dir. 

 
2. Doğal ve denatüre olmuĢ proteinleri molekül ağırlıklarına göre ayıran ve uzaklaĢtıran 

iĢleme …………………… denir. 
 
3. Kimyasal maddelerin  iyonizasyonlarının etkisi ile elektroforez ortamında molekülün  

yüküne bağlı olarak …………………… ve…………………… doğru hareket eder.  
 
4. Serum, BOS ve  vücudun diğer sıvılarında bulunan antijenlerin kantitatif ölçümlerinde   

……………………… yöntemi ile çalıĢılır. 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

5. AĢağıdaki elektroforez çeĢitlerinden hangisi deansitometrik değerlendirmede daha 

güvenilirdir? 
A) Selüloz asetat elektroforezi 
B) Ġmmüno elektroforezi 
C) NiĢasta jeli elektroforezi 
D) Poliakrilamid jel elektroforezi 
E) Agaroz jel elektroforezi 
 

 

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 cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Organizmada sentezlenemeyen besinlerle dıĢardan alınması zorunlu olan aminoasitlere 
……………………… . aminoasitler denir. 

 
2. Protein uzun süren açlık durumlarında …………………. ham maddesi olarak 

kullanılır. 
 
3. Amino asitler birbirlerine …..………….. ve …………………….. gruplarıyla bağlanır.  

 
4. Kan daki proteinlerin  kantitatif  ölçümü …………………… ve……………… yapılır. 
 
5. Plazma proteinlerinden  fibrinojenin  miktarı ………………… tekniğiyle ölçülür. 
 
6. Vücutta su kaybı albüminin ……………………neden olur. 

 
AĢağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 
7. Basit proteinin tanımı ve çeĢitlerini yazınız. 

 
8. Katalitik protein çeĢitlerini yazınız. 
 
9. Proteinlerin sindirimi ve metabolizma esnasında pankreastan salgılanan enzimleri 

yazınız. 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

10. AĢağıdakilerin hangisinde total proteinin arttığı görülür? 
A) Nefrotik sendromda 
B) Kronik karaciğer hastalığında  
C) Yanıklarda 

D) Dehidrasyonda 
E) Malnitrüsyonda. 

 
 

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. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C  

2 D  

3 E  

4 E  

5 C  

6 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Albümin 

2 Albümin 

3 Ultra santrüfüj ve 

elektroforez 

4 BağıĢıklama  

5 Proteinemi 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 60 ºC 

2 Kuagulasyon 

sistemi 

3 arttığı 

4 azaldığı 

5 Sitratlı 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Albumin 

2 Elektroforez tekniği 

3 Anod ve katoda  

4 Ġmmünelektroforez 

5 E  

 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 63 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 esansiyel 

2 enerji 

3 amin ve karboksil 

4 kimyasal reaksiyonlar ve elektroforez 

tekniğiyle 

5 koagülametre 

6 yükselmesine 

7 yapılarında sadece aminoasit bulunduran 

proteinlerdir. 

Albümin, globulin, gluten, prolamin, 

protamin, histonlar, fibrinojen 

8 Amilaz, pepsin, lipaz 

9 Tripsinojen ve kimotripsinojen enzimi 

salgılar 

10 D 
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