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MODÜLÜN ADI
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MODÜLÜN TANIMI

Hematoloji laboratuvarında; hemoglobin tayini, hematokrit
tayini ve eritrosit indekslerinin hesaplanması teknik ve
becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL

Tam Kan Sayımı - I modülünü baĢarmıĢ olmak

YETERLĠK

Tam kan sayımı yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Hematoloji laboratuvarında hemoglobin tayini, hematokrit
tayini
yapabilecek
ve
eritrosit
indekslerini
hesaplayabileceksiniz.
Amaçlar

1. Kanda hemoglobin tayini yapabileceksiniz.
2. Kanda hematokrit tayini yapabileceksiniz.
3. Eritrosit indekslerini hesaplayabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Ortam: Hematoloji laboratuvarı
Donanım: Spektrometre, mikrohematokrit santrifüjü, sahli
hemoglobinometre, hemoglobin pipeti, pamuk, lanset, 5
ml‟lik pipet, test tüpleri ve tüp sporu, heparinize kapiller
tüp, bek/cam macunu, hesap makinesi, alkol, drapkin
çözeltisi, 0,1 N HCl,
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.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
“Tam Kan Sayımı - I” modülünde mikroskop kullanarak eritrosit, lökosit ve trombosit
sayım tekniği becerisini kazandınız.
“Tam Kan Sayımı - II” modülünde ise hematoloji laboratuvarında hemoglobin tayini,
hematokrit tayini ve eritrosit indekslerinin hesaplanması teknik ve becerilerini
kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile sahlihemoglobin metodunun tekniğine uygun
hemoglobin tayini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Hemoglobinin yapısını ve görevlerini araĢtırınız.
Hemoglobinin aerobik solunumdaki fonksiyonunu araĢtırarak arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

1. HEMOGLOBĠN TAYĠNĠ
1.1. Hemoglobin Tanımı ve Yapısı


Tanımı: Hemoglobin, eritrositlerin yapısında bulunan, hem ve globin
(globulin)‟den oluĢan kana kırmızı rengi veren bir pigmenttir.

HEMOGLOBİN

Resim 1.1: Hemoglobin

Hemoglobinin en önemli görevi, O2 ve CO2 taĢımaktır. Tam doymuĢ hâliyle 1 gram
hemoglobin, 1.34 ml oksijen taĢır. Hb; akciğer kapillerinden aldığı oksijeni dokulara,
dokulardan aldığı karbondioksiti akciğerlere taĢır. Akciğer kapillerinde O2 tansiyonu 100
mm/Hg‟dır ve hemoglobinin % 95 – 98‟i O2 ile birleĢmiĢ durumdadır. Dokularda ise O2
tansiyonu 20 mm/Hg‟a düĢebilir ve oksijen hemoglobinden ayrılmaya hazırdır. Burada
oksijenin %30‟undan daha azı hemoglobine bağlı kalır.
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Her bir hem grubu bir molekül O2 ile birleĢtiğinde oksihemoglobin adını alır.
Oksihemoglobindeki Fe++, ferrous (ferröz) Ģeklindedir. Hemoglobin demiri Fe+++ (ferric)
hâle geldiğinde O2 taĢıma yeteneğini kaybeder ve methemoglobin oluĢur. Normal
hemoglobindeki iki değerli demir oksitlenerek üç değerli demir hâline gelirse
methemoglobin oluĢur ve anormal Hb M hastalığına neden olur. Methemoglobin normal
hemoglobin gibi oksijen taĢıyamaz. Kanda methemoglobin düzeyi yükselen hastalarda
genellikle tırnak, parmak, dudak ve burunda siyanoz görülür.
Anormal Hb M hastalığında, bazı kalıtsal enzim eksikliği, ilaç ve kimyasal maddeler
methemoglobinemiye neden olur.

Resim 1.2: Oksijenin hemoglobine bağlanması



Yapısı: Hemoglobin sentezinin % 65‟i normoblastlarda, % 35‟i ise
retikülositlerde gerçekleĢir. Olgun eritrositler, nükleusları ve mitokondrileri
olmadığı için hemoglobin sentez edemez. Hemoglobin sentezi için yeterli demir
deposuna, hem ve globin sentezine ihtiyaç vardır.

Hem; kemik iliğinde olgun makroblastın (polikromatik eritroblast) mitokondrilerinde
yapılır.
Globin; kemik iliğinde olgun makroblastın (polikromatik eritroblast) sitoplazmasında
bulunan ribozomlardaki aminoasitlerden sentezlenir.
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Resim 1.3: Hemoglobin yapısı

Hem, mitokondri içinde demirle protoporfirinin heme sentetaz enzimi aracılığı ile
birleĢmesinden meydana gelir. Protoporfirin, 4 pirol (tetrapirol) halkasından oluĢur. Hem,
dörtlü pirol halkası olan protoporfirinin orta kısmına Fe molekülünün oturmasıyla oluĢur.

Resim 1.4: Hem yapısı

Globin, 2 çift polipeptit zincirinden meydana gelmiĢtir. Ġki alfa ve iki non-alfa olmak
üzere 4 adet polipeptit zinciri bulunur.
Hemoglobin, globin adı verilen bir protein ile dört (4) hem grubundan yapılmıĢtır.
Globinde bulunan bir polipeptit zincirine bir hem grubu tutunur. Her bir hem grubu da bir
protoporfirin halkası içine tutunmuĢ bir Fe atomundan yapılmıĢtır.
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Resim 1.5: Hemoglobin oluĢumu



Hemoglobin çeĢitleri

Normal bir eriĢkinde 3 tip hemoglobin bulunur:
•
Hb A: 2 α (iki alfa) , 2 β (iki beta) peptit zincirinden oluĢur. %97
oranında bulunur. (Hb A1c, glukozlanmıĢ hemoglobindir. Beta
zincirindeki terminal valin aminoasidine glukoz tutunur. Kontrol altına
alınmamıĢ diyabette, Hb A1c artar.)
•
Hb A2 : 2 α (iki alfa) , 2 Δ (iki delta) peptit zincirinden oluĢur. %2.5
oranında bulunur.
•
Hb F (Fetal hemoglobin): 2 α (iki alfa) , 2 γ (iki gamma) peptit
zincirinden oluĢur. %0.2 oranında bulunur. Fetüs hemoglobini, doğumu
takiben ilk günler içinde yerini normal hemoglobine bırakır.
Globin yapısında bulunan peptit zincirlerinin yapım bozukluğu (eksikliği) ya da
aminoasit diziliĢindeki değiĢiklikler sonucu ortaya çıkan duruma hemoglobinopati denir.
Örnek: Talasemi (Akdeniz anemisi), Sickle cell anemi (orak hücreli anemi), Hb C, Hb
D, Hb E vb.
Anormal hemoglobinlerin pek çok çeĢidi vardır ki bunlar, keĢfedildiği yer, ilk
keĢfedilen ailedeki isimler ya da yer değiĢimi olan aminoasidin adı temel alınarak
isimlendirilmektedir:


Hb S: HbA1‟in -zincirlerindeki 6. aminoasit glutamik asit değil de valin olan
hemoglobindir. Hb S, orak hücreli anemi (Hb S hastalığı) olarak tanımlanan
hemoglobinopatinin ortaya çıkmasına neden olur.
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Orak hücreli anemi (Hb S hastalığı), otozomal resesif kalıtılır. Homozigotlarda
hemolitik anemi ortaya çıkar. Heterozigot taĢıyıcılarda asemptomatiktir ancak pO2 25
mmHg‟nın altına düĢtüğünde oraklaĢmıĢ hücreler dalakta toplanır, dolaĢımı bozar, ağrılı
damar tıkanıklıklarına neden olur.


Hb C: HbA1‟in -zincirlerindeki 6. amino asit glutamik asit değil de lizin olan
hemoglobindir. Hb C, hemoglobin C hastalığı olarak bilinen
hemoglobinopatinin ortaya çıkmasına neden olur.

Bir kısmı  globinde orak hücre mutasyonu gösterirken bir kısmı Hb C özelliğinde
olan bir hemoglobinopati, hemoglobin SC hastalığı olarak tanımlanmaktadır.


Hb H ve Hb Bart: Hb H, globini -zinciri içermeyen, 4-zinciri içeren
hemoglobindir. Hb Bart ise globini -zinciri içermeyen, 4-zinciri içeren
hemoglobindir. Hb H ve Hb Bart, -talasemili hastaların kanında saptanır.



Talasemiler: Hipokrom mikrositer anemilerdir. Ġnsanlarda tek gen defektinin
görüldüğü en sık rastlanan hastalık grubunu oluĢturan herediter hemolitik
hastalıktır.

Talassemilerde, normalde uyum içinde sentezlenen  ve  zincirlerinden biri
sentezlenmez veya azalmıĢ olarak sentezlenir. -talassemilerde,  globin zincirlerinin
sentezi ya hiç olmaz ya da azalmıĢtır. -talassemilerde,  globin zincirlerinin sentezi azalır
veya olmaz;  globin zincir sentezi normaldir. Tek gen defekti olduğunda “-talassemi
minör” söz konusudur. Her iki  globin geninde defekt olduğunda “-talassemi majör” söz
konusudur. -talassemi majörde hastalar, yaĢamın bir veya ikinci yılında ciddi anemi tablosu
sergiler. Bu hastalar için düzenli kan transfüzyonu gerekir, kronik kan tranfüzyonu nedeniyle
hastalarda demir yüklenmesine bağlı “hemosiderozis” tablosu geliĢir.

1.2. Hemoglobin Yapımı
Hemoglobin sentezi, hücrenin mitokondrisinde sentezlenen hem ile sitoplazmada
sentezlenen globinin heme sentetaz enzimi aracılığı ile birleĢmesi sonucu gerçekleĢir ve
hemoglobin molekülü oluĢur. Bu molekülün % 96‟sı globin, % 4‟ü ise hemden meydana
gelir.
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Resim 1.7: Hemoglobin sentezi

1.2.1. Demir Metabolizması
Normal eriĢkin bir insanda, toplam vücut demiri ( Fe ) ortalama 4 gram civarındadır.
Vücuttaki demirin;
%70‟i (2,5 g) hemoglobinde,
%25‟i (1,5 g) ferritin ve hemosiderin hâlinde depo demiri hâlinde,
%3-4‟ü (0,3 - 0,5 g) miyoglobinde doku demiri hâlinde,
%0,1‟i (3 – 4 mg) plazma transport demiri hâlinde,
%0,1‟i sitokromlarda,
%0,1‟i demir-enzim komplekslerinde,
%2‟si hücreler arası sıvıda bulunur.
EriĢkin kadınlarda hemoglobin demiri ile depo demir miktarları, erkeklerden % 15 –
30 daha azdır. Ġnsan organizması demir konusunda son derece tutumlu davranır. Hemoglobin
yıkımı sonucu açığa çıkan demir, RES‟te ferritin hâlinde muhafaza edilir ve tekrar
hemoglobin yapımında kullanılır.
Normal bir günlük diyette 10 – 20 mg demir bulunur. EriĢkinlerde normal Ģartlarda
günlük diyetle alınan demirin yüzde 5 – 10‟u, yaklaĢık 1 mg‟ı bağırsaklardan emilir. Et,
özellikle karaciğer, böbrek, yeĢil sebze ve meyveler demirden zengin besinlerdir. Süt,
demirden fakirdir.
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Resim 1.8: Demir metabolizması

Günlük diyetle alınan Fe+++(üç değerli) demirin emilimi, Fe++ (iki değerli) iyonu
Ģeklinde baĢlıca duodenum ve jejunumun proksimal kısımlarında olmaktadır. Mide asiditesi
(HCl) ve C vitamini demir emilimini kolaylaĢtırır. Sistein, askorbik asit ve tiyol grubu içeren
bazı indirgen maddelerin etkisiyle Fe +++, Fe++ hâline indirgenir; böylece daha kolay çözünür
ve emilebilir hâle gelmiĢ olur. Fe++, mide sıvısında gastroferrin, aminoasitler ve fruktoz ile
Ģelatlar oluĢturur ve böylece asidik mide sıvısının bağırsakta nötürleĢmesi sırasında Fe ++in
Fe(OH)2 Ģeklinde çökmesi önlenmiĢ olur. Fosfat, fitat, oksalat gibi bazı maddeler demiri
çözünmeyen bileĢiklere dönüĢtürerek emilimini engeller. Bazı antibiyotikler de
(tetrasiklinler) demir emilimini inhibe eder.

Resim 1.9: Demir emilimi
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Ġnce bağırsak mukozası organizmanın ihtiyacına göre az ya da çok demir absorbe
edebilme yeteneğine sahiptir. Vücuttaki demir depolarının azaldığı durumlarda demir
absorbsiyonu artar. Kemik iliğinde eritropoezin hızlandığı durumlarda da absorbsiyon artar.
Bağırsak mukozasına giren demir iyonu, hücrede Fe +++ hâline dönüĢür ve apoferritin
ile birleĢerek ferritini (Fe++) meydana getirir. Ferritin, apoferritin adlı proteine %20-23
oranında Fe+++ bağlanmasıyla oluĢmuĢ bir demirli proteindir.

Resim 1.10: Ferritin

Ferritin demir iyonunu plazmaya verir. Plazmaya geçen demir transferrin
(siderofilin), adlı proteine bağlanır. Demir; bağırsaklardan depolara, kemik iliğine veya bir
depo yerinden baĢka bir depo yerine transferrine bağlanarak taĢınır. Bir glikoprotein olan
transferrin, karaciğerde yapılır. Normalde bir molekül transferin, 2 demir atomu bağlayabilir.
Serumda yüzde 300µg/dl demir bağlayacak transferrin bulunur. Buna serumun total demir
bağlama kapasitesi (TDBK, TIBC) denir. Fakat transferrinin sadece %40 kadarı demirle
doymuĢ hâldedir (transferrinin % doygunluk oranı).
Plazmada demir, transferrine bağlı olarak taĢınır. Transferrine bağlı demir, kemik
iliğine taĢınır ve depolanır. Depoda demir, ferritin ve hemosiderin Ģeklindedir.
Serum demir düzeyinin normal değeri insanlarda 90 - 120 g/dl kadardır. Plazma
demir konsantrasyonu, vücut demir miktarını yansıtmaz. Demirin çok az bir kısmı
plazmadadır.
Vücuttaki demir deposu miktarının göstergesi plazma ferritin düzeyidir. Serum demir
düzeyinin normalden yüksek olması hipersideremi olarak tanımlanır. Hemolitik anemilerde
hipersideremi görülebilir. Serum demir düzeyinin normalden düĢük olması hiposideremi
olarak tanımlanır. Aneminin en sık rastlanan nedenleri demir eksikliği ve kronik kan
kaybıdır.
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Dokulardaki demir depoları boĢaldığı zaman, kemik iliğindeki hemoglobin sentezi için
gerekli demir miktarı yetersiz hâle gelir ve demir eksikliği anemisi geliĢir. Demir eksikliği
anemisinin patogenezisinde üç faktör önemli rol oynar:




Fizyolojik olarak artan demir ihtiyacı (büyüme ve menstrüasyon dönemi,
gebelik)
Kanamalara bağlı kan kaybı (akut ve kronik kanamalar)
Yetersiz demir alımı (yetersiz ve dengesiz beslenme, bağırsaklardan demir
emiliminin bozulması)

Resim 1.11: Fe metabolizması

1.3. Hemoglobin Yıkımı
Olgun eritrositlerde çekirdek, mitokondri veya endoplazmik retikulum olmamasına
rağmen yine de glikozu metabolize edebilen ve az miktarda adenozin trifosfat (ATP) ile
özellikle nikotinamid adenin dinükleotid fosfatın (NADP) redükte formunu (NADPH)
oluĢturabilen sitoplazmik enzimleri vardır. Eritrositler, enerji gereksinimlerinin çoğunu
glikozun anaerobik yoldan yıkılması ile net 1-2 ATP elde eder. ATP ve NADPH
eritrositlerin yaĢamında önemli role sahiptir. Bu ATP ile;






Hücre membranının esnekliğini devam ettirir ve eritrositlerin disk Ģekli korunur.
Sodyum/potasyum pompası çalıĢtırılır, iyonların membrandan geçiĢini sürdürür.
Membran lipidleri korunur.
Hücre hemoglobindeki demiri ferrik form yerine, ferröz formda tutar.
Eritrositlerdeki proteinlerin oksidasyonunu önler.
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Eritrositlerdeki metabolik sistemler zamanla daha az aktif hâle gelir ve yaĢamsal
olaylar zayıfladığı için hücre daha kırılgan (frajil) olmaya baĢlar.


Eritrositlerin 120 günlük yaĢamları sonunda frajilitesi çok arttığında hücre
zarları yırtılır ve serbestlenen Hb bütün vücutta bulunan doku makrofajları
tarafından fagosite edilir.



Hemoglobin önce hem ve globine ayrılır. Sonra hem halkası açılır ve kanda
transferrinle taĢınan demir ve dört pirol çekirdeğinden yapılı düz bir zincir
biliverdin ortaya çıkar.



Biliverdin, hızla serbest bilirubine indirgenerek yavaĢ yavaĢ makrofajlardan
plazmaya salıverilir.



Serbest bilirubin plazma albuminine kuvvetle bağlanarak karaciğere taĢınır.



Serbest bilirubin birkaç saat içinde karaciğer hücre zarından absorbe edilir.



Hücre içinde plazma albumininden serbestlenir ve hemen konjuge olur.



Konjugasyonda ~ % 80'i glukuronik asitle birleĢerek bilirubin glukuronatı, ~ %
10'u sülfatla birleĢerek bilirubin sülfatı yapar. Geri kalan % 10'u da çeĢitli
maddelerle birleĢir.



Bilirubin bu Ģekilde hepatositlerden aktif transportla safra kanalcıklarına ve
sonra da bağırsaklara salgılanır.



Bağırsaklara geçen konjuge bilirubinin yarısı bakteriler tarafından suda kolay
eriyen ürobilinojene çevrilir.



Ürobilinojenin bir kısmı bağırsak mukozasından kana absorbe edilir.



Bunun büyük bir kısmı karaciğere taĢınır. Buradan tekrar barsağa atılır; ~ % 5'i
de böbreklerden idrara geçer.



Hava ile temas eden idrarda ürobilinojen ürobiline oksitlenir. Feçeste de
oksitlenerek sterkobiline çevrilir.
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Resim 1.12: Hemoglobin yıkımı



Demirin bir kısmı yeni hem sentezinde kullanılmak üzere plazmadaki
transferrin hormonu ile kemik iliğine taĢınır. Kalan kısmı ise RES hücrelerinde
ferritin (suda erir) ve hemosiderin (suda erimez) Ģeklinde depolanır.



Globinin peptit halkaları aminoasitlere hidrolize olur ve genel metabolizmaya
(protein havuzu) tekrar döner.
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Resim 1.13: Eritrositlerin yıkımı
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1.4. Hemoglobin Tayin Metotları
Hemoglobin tayini, fotometrik ve kolorometrik metotlarla yapılır.

1.4.1. Fotometrik Tayin Metodu
Bir maddenin belirli bir dalga boyunda ıĢığı absorbe etme (yutma) yeteneğine
dayanarak renk Ģiddetini ölçen metottur.

1.4.1.1. Siyanmethemoglobin Yöntemi


Amaç
Fotometrik yöntemle hemoglobin miktarını belirlemektir.



Prensip

Drapkin solüsyonunda bulunan potasyum siyanit ve potasyum ferri siyanit ile
hemoglobinin siyanmethemoglobine dönüĢmesi ve oluĢan rengin 540 nm‟de
spektrofotometrede ölçülmesi esasına dayanır.


Kullanılan araç-gereç ve cihazlar
•
Spektrometre
•
Alkol, pamuk, lanset
•
Hemoglobin pipeti
•
5 ml‟lik pipet
•
Test tüpleri ve tüp sporu
•
Drapkin çözeltisi

Drapkin çözeltisinin hazırlanıĢı:
o
o
o
o

Sodyum bikarbonat 1 gram
Potasyum siyanit 0,052 gram
Potasyum ferri siyanit 0,198 gram
Distile su 1000 ml

Çözelti hazırlarken kimyasal maddelere karĢı güvenlik önlemleri alınır. Hazırlanan
drapkin çözeltisi, renkli bir ĢiĢe içinde ve ağzı sıkı bir Ģekilde kapatılır. Buzdolabında +4 OC
de saklanır.


Teknik
•
Temiz bir test tüpüne 5 ml drapkin çözeltisi konur.
•
Kapiller kan alma tekniğine uygun kiĢinin parmak ucu delinir ve ilk kan
damlası kuru pamukla silinir.
•
Hemoglobin pipetine hava kabarcığı olmadan 0,02 ml kan alınır.
Antikoagülanlı venöz kan kullanılacaksa hemoglobin pipeti tüpün içine
daldırılarak kan alınır.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pipetin dıĢ yüzü kuru pamuk ya da gazlı bezle kurulanır.
Pipetteki kan 5 ml drapkin çözeltisi içine konur.
Çözelti, pipet içine birkaç kez çekilip boĢaltılarak pipetteki kan tamamen
aktarılır.
Siyanmethemoglobin oluĢması için 10 dakika beklenir.
Spektrofotometre çalıĢtırılır ve 10 dakika ısınması için beklenir.
Spektrofotometre 540 nm‟ye ayarlanır.
Drapkin çözeltisi, spektrofotometrenin okuma tüpüne aktarılır ve cihaza
yerleĢtirilir.
Drapkin çözeltisi ile sıfır (0) ayarı yapılır.
Hemoglobin tayini yapılacak olan test tüpündeki karıĢım
spektrofotometrenin okuma tüpüne aktarılır ve okuması yapılır. Okunan
değer yani optik dansite kaydedilir.

Hemoglobin tayininde kullanılan standart eğriler, piyasada hazır olarak bulunan
(hematrol) hb konsantrasyonlarından yararlanılarak hazırlanır. Hematrol, 10 ml ampuller
Ģeklinde olup içindeki hb konsantrasyonu etiket üzerinde yazılıdır. Genellikle 1/251 oranında
dilüe edildiğinde 100 ml‟de 15 gram hb bulunan kan ile eĢdeğerdedir. Hematrol + 4 OC‟ de
saklanmalıdır.
•
•


Standart cetvelden okunulan değerin karĢılığı, sonuç raporuna
gram/desilitre (g/dl) olarak kaydedilir.
Anormal sonuçlar tekrar çalıĢılır. Aynı sonuç çıkarsa rapor, uzmana
imzalatılır.

Normal değerler:

EriĢkin bayanlarda 12-16 g/dl
EriĢkin erkeklerde 14-18 g/dl

1.4.2. Kolorimetrik Tayin Metodu
Renkli bir maddenin ıĢığı absorbe etme kabiliyetini ve konsantrasyonunu ölçerek
bilinen (standart) bir solüsyonun absorbansı ile bilinmeyen (örnek) solüsyonun
absorbansının renk kıyaslamasıdır.

1.4.2.1. Sahli Hemoglobin Yöntemi


Testin prensibi

Hemoglobin, hidroklorik asit (0,1N HCl) ile birleĢince asit hematine dönüĢür ve koyu
kahverengi renk alır. Sonra standart renk ile aynı rengi bulana kadar distile su ilave ederek
renk tayinine dayanır.
Hemoglobin + 0,1N HCl

→

Asit hematin
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Kullanılan araç-gereç ve cihazlar
•
Alkol, pamuk, lanset
•
Hemoglobin pipeti
•
0,1 N HCl asit
•
Distile su
•
Sahli hemoglobinometre (hemometre)

Resim 1.14: Hemoglobin, eritrosit ve lökosit pipeti

Resim 1.15: Hemoglobin pipeti

Resim 1.14: Sahli hemoglobinometre
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Teknik
•

Kapiller kan alma tekniğine uygun kiĢinin parmak ucu delinir ve ilk kan
damlası kuru pamukla silinir.

Resim 1.15: Parmak ucunun lansetle delinmesi

•

Sahli hemoglobinometre takımındaki taksimatlı tüpün 10 çizgisine kadar
0,1 N HCl asit konur.

Resim 1.15: Taksimatlı tüp

•
•
•
•
•
•
•

Hemoglobin pipetinin 0,02 ml iĢaretine kadar kan çekilir
Taksimatlı tüp içindeki HCl asit içine pipetteki kan boĢaltılır.
Pipeti birkaç kere çekip boĢaltmak süreyle karıĢması sağlanır.
KarıĢım birkaç dakika bekletilir.
KarıĢım üzerine damla damla distile su ilave ederken karıĢım cam bagetle
karıĢtırılır.
KarıĢımın rengi sahli cihazındaki standart renk ile aynı olana kadar distile
su ile sulandırma iĢlemine devam edilir.
Testin sonucu gram/desilitre olarak rapor edilir.

18



Testin değerlendirilmesi: Hemoglobinin asit hematine dönüĢmesi ilk
dakikalarda olur. Bu nedenle test uzun süre bekletilmeden tamamlanmalıdır.
Gün ıĢığında ve göz hizasında, hemoglobin tüpündeki sıvının seviyesine göre
okuma yapılır. Sonuç % g/dl olarak rapor edilir.

1.4.3. Hemoglobin Normal Değerleri
EriĢkin bayanlarda 12-16 g/dl
EriĢkin erkeklerde 14-18 g/dl
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sahli hemoglobin metodunun tekniğine uygun hemoglobin tayini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 KiĢisel güvenlik önlemleri alınız.

 Önlük ve eldiven giyiniz.

 Kapiller kan alma tekniğine uygun
kiĢinin parmak ucunu delip ilk kan
damlasını kuru pamukla siliniz.

 Sahli hemoglobinometre takımındaki
taksimatlı tüpün 10 çizgisine kadar 0,1
N HCl asit koyunuz.

 Asitlere karĢı güvenlik önlemleri alınız.

 Hemoglobin pipetinin 0,02 ml iĢaretine  Hemoglobin pipetine hava kabarcığı
kadar kan çekiniz.

olmadan kan çekiniz.

 Taksimatlı tüp içindeki HCl asit içine  Pipetteki kanın pıhtılaĢmaması için seri
pipetteki kanı boĢaltınız.

olunuz.

 Pipeti birkaç kere çekip boĢaltarak  Pipetteki kan ile
karıĢmasını sağlayınız.

HCI

asitin

iyi

karıĢmasını sağlayınız.

 KarıĢımı birkaç dakika bekletiniz.

 Süreye uyunuz.

 KarıĢım üzerine damla damla distile su
ilave ederken karıĢımı cam bagetle
karıĢtırınız.

 KarıĢımın

rengi sahli cihazındaki
standart renk ile aynı olana kadar distile
su ile sulandırma iĢlemine devam ediniz.

 Sahli cihazındaki standart renk ile

 Gün

karıĢımın renginin aynı olmasına dikkat
ediniz.

ıĢığında ve göz hizasında,  Hemoglobinin asit hematine dönüĢmesi
hemoglobin
tüpündeki
sıvının
ilk dakikalarda olduğu için testi uzun
seviyesine göre okuma yapınız.
süre beklemeden tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıda verilen demir metabolizmasıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) RES hücrelerinde ferritin ve hemosiderin Ģeklinde depolanır.
B) Fe, duodenum ve jejunumdan emilir.
C) Plazmaya geçen demir ferritine bağlanarak taĢınır.
D) Fe++ (Ferrous) O2 taĢır.
E) Fe+++ (Ferrik) O2 taĢıyamaz.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, plazmadaki demiri bağırsaklardan depolara, kemik iliğine
veya bir depo yerinden baĢka bir depo yerine bağlayarak taĢıyan proteindir?
A) Ferritin
B) Transferrin
C) Hemosiderin
D) Albumin
E) Bilüribin

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
3.

Renkli bir maddenin ıĢığı absorbe etme kabiliyetini ve konsantrasyonunu ölçerek
bilinen (standart) bir solüsyonun absorbansı ile bilinmeyen (örnek) solüsyonun
absorbansının
renk
kıyaslamasına
dayanan
metoda……………………………………………………… denir.

4.

Bir maddenin belirli bir dalga boyunda ıĢığı absorbe etme (yutma) yeteneğine
dayanarak
renk
Ģiddetini
ölçen
metoda…………………………………………………………..denir.

5.

Hemoglobindeki Fe++(Ferröz), Fe+++(Ferric) hâle geldiğinde O2 taĢıma yeteneğini
kaybeder ve……………………………oluĢur.

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle mikrohematokrit yönteminin tekniğine uygun
hematokrit tayini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Hematokrit tayini hakkında bilgi toplayınız.
Santrifüj ile mikrohematokrit santrifüjü arasındaki farklılıkları arkadaĢlarınızla
tartıĢınız.
Hematokrit tayininde heparinize kapiller tüp kullanılmasının nedenini
araĢtırınız.

2. HEMATOKRĠT TAYĠNĠ
2.1. Hematokrit Tanımı
Eritrositlerin iĢgal ettiği hacmin total kan hacminin oranına hematokrit denir.

Resim 2.1:Hematokrit
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100 ml kanda süspansiyon hâlinde bulunan eritrositlerin hacmi, hematorit (Hct) değeri
olarak ifade edilir. Hematorit değeri, normalde hemoglobin miktarı ve eritrosit sayısı ile
paralellik gösterir. Bu nedenle hematolojide ölçülmesi önemlidir.
% 1gram Hb = % 2,94 Hct
% 1 Hct = % 0,34gram Hb

2.2. Hematokrit Tayini
Hematokrit değerleri, elektronik kan sayım cihazlarıyla ve mikrohematokrit metodu
ile tayin edilebilmektedir.

Resim 2.2: Elektronik kan sayım cihazı

2.2.1. Mikrohematokrit Yöntemiyle Hematokrit Tayin Metodu


Kullanılan araç, gereç ve cihazlar
•
Alkol, pamuk, lanset
•
Heparinize kapiller tüp(1x70 mm)
•
Cam macunu ya da bek alevi
•
Mikro hematokrit santrifüjü
•
Hematokrit okuma cihazı veya kartı

Resim 2.3: Kapiller tüpler
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Resim 2.4: Mikro hematokrit santrifüjü (dıĢ ve iç görünüm)

Resim 2.5: Mikro hematokrit santrifüjü



Resim 2.6 :Hematokrit okuma cihazı-kartı

Hematokrit tayin tekniği
•

Steril Ģartlarda delinen parmak ucundan akan veya antikoagülanlı venöz
kan kapiller tüpün 2/3‟ünü doldurana kadar alınır.

Resim 2.7: Parmak ucunun lansetle delinmesi ve kapiller tüpe kan alınması
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Resim 2.8: Kapiler tüpün 2/3’üne kan alınması

•

•

Kapiller tüpün diğer ucu macunla veya bek alevinde ısıtılarak kapatılır.
Tam kapatılamayan tüpün ucundan kan, santrifüj içine akar. Hem zaman
kaybına hem de mikrosantrifüj cihazının kirlenmesine ve analizin tekrar
edilmesine neden olur.
Kapiller tüp, mikrosantrifüj cihazındaki oluğa kapalı ucu dıĢarı gelecek
Ģekilde yerleĢtirilir.

Resim 2.9: Kapiller tüpün yerleĢtirilmesi

•

KarĢısındaki oluğa baĢka bir hastadan alınan kan örneği yerleĢtirilir.
Hangi oluğa hangi kanın yerleĢtirildiği not edilmelidir.
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Resim 2.10: Kapiller tüplerin karĢılıklı yerleĢtirilmesi

•

Santrifüj kapağı sıkı bir Ģekilde kapatıldıktan sonra 12.000-15.000
rpm‟de 2-5 dakika santrifüj edilir. Mikrohematokrit tüpüne alınan
antikoagülanlı kan santrifüj edildiğinde eritrositler dibe çöker.

Resim 2.11: Santrifüj kapağının kapatılması

•

Santrifüj bitiminde kapak açılır ve mikrokapiller tüp alınır.

Resim 2.12: Santrifüj edilmiĢ kapiller tüp
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•

Mikrokapiller tüp mikrohematokrit okuma cihazına yerleĢtirilir, ayrılan
eritrosit ve plazma sınırına (ayrıldığı yer) göre hematokrit değeri okunur.

Eritrositlerin baĢlangıç yeri kartın „‟O‟‟ kısmına, plazmanın bittiği yer ise „‟100‟‟
iĢaretine getirilir. Eritrositlerin plazmadan ayrıldığı çizgide okunan değer, hematokrit
değeridir.

Resim 2.13: Kapiller tüpün okuma cihazına yerleĢtirilerek okunması

•

Okunan değer, % olarak rapor edilir.

2.3. Hematokritin Normal Değerleri
Hematokrit normal değerleri, yaĢ ve cinsiyete bağlı olarak değiĢir. Ayrıca deniz
seviyesinden yüksek bölgelerde yaĢayanlarda hematokrit daha yüksektir.
Sağlıklı bir eriĢkinkadında hematokrit değeri % 36-46, erkekte % 42-52‟dir. Venöz
kanla yapılan hematokrit değeri, kapiller kanla yapılandan biraz yüksek bulunur. Ayrıca
mikrohematokrit metodu ile bulunan değer otomatik kan sayım cihazı ile bulunandan
yüksektir.


Hematokritin azaldığı ve artığı durumlar

Hematokrit miktarı, anemilerde düĢer. Polisitemilerde, konjenital kalp hastalıklarında
ve dehidratasyonda yükselir.
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Resim 2.14: Kan plazması ve kan hücreleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Mikrohematokrit yöntemiyle hematokrit tayini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 KiĢisel güvenlik önlemlerini alınız.
 Analize baĢlamadan önce araç, gereç
ve malzemeleri hazırlayınız.

Öneriler

 Önlük, eldiven giyiniz.
 Alkol, pamuk, lanset, heparinize kapiller
tüp(1x70 mm), cam macunu ya da bek alevi,
mikrohematokrit santrifüjü,hematokrit okuma
cihazı veya kartını hazırlayınız.

 Kapiller kan alma tekniğine uygun  Hijyen kurallarına uyunuz.
olarak parmak ucunu deliniz.
 Kirli pamukları tıbbi atık kutusuna atınız.
 Kapiller tüpün 2/3‟ünü geçmemesine dikkat
ediniz.

 Steril

Ģartlarda delinen parmak
ucundan akan veya antikoagülanlı
venöz kandan kapiller tüpün 2/3‟ünü
doldurana kadar alınız.

 Kapiller tüpün diğer ucunu, macun
veya bek alevinde ısıtarak kapatınız.

 Kapiller

tüpün
ucunun
tamamen
kapandığından emin olunuz.
 Tam kapatılamayan tüpün ucundan kanın
santrifüj içine akacağını unutmayınız.

 Kapiller

tüpü,
mikrosantrifüj
 Kapiller tüpün kapalı ucunu dıĢarı gelecek
cihazındaki oluğa kapalı ucu dıĢarı
Ģekilde yerleĢtirdiğinizden emin olunuz.
gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz.

 KarĢısındaki

oluğa baĢka bir
 Hangi oluğa hangi kanı yerleĢtirdiğinizi not
hastadan
alınan
kan
örneği
ediniz.
yerleĢtiriniz.
 Santrifüj kapağını sıkı bir Ģekilde
kapattıktan sonra 12.000-15.000  Santrifüj süresine uyunuz.
rpm‟de 2-5 dakika santrifüj ediniz.
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 Santrifüj

bitiminde kapağı
mikrokapiller tüpü alınız.

açıp  Kanları yerleĢtirirken aldığınız nota göre
santrifüjden çıkarınız.

 Mikrokapiller tüpü mikrohematokrit
okuma cihazına yerleĢtiriniz.

 Eritrositlerin baĢlangıç yerini kartın „‟O‟‟
kısmına, plazmanın bittiği yeri ise „‟100‟‟
iĢaretine getiriniz.

 Eritrosit ve plazma sınırına (ayrıldığı
yer) göre
okuyunuz.

hematokrit

değerini

 Eritrositlerin plazmadan ayrıldığı çizgideki
değeri okuyunuz.

 Okunan değeri % olarak rapor ediniz.  Anormal sonuçları tekrar çalıĢınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Hematokritin tanımını yapınız.

2.

Hematokrit değeri sağlıklı eriĢkin bir kadında ……………, erkekte ……………‟dir.

3.

Hematokrit tayininde antikoagülanlı venöz kan ya da heparinize kapiller tüp
kullanılmasının amacı nedir?
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, mikrohematokrit yöntemle hematokrit tayini tekniğinde
hatalı sonuca neden olur?
A) Kapiller tüpü, mikrohematokrit santrifüj cihazının tablosundaki oluğa kapalı ucu
dıĢarı gelecek Ģekilde yerleĢtirmek
B) Kapiller tüpleri, mikrohematokrit santrifüjündeki oluklara karĢılıklı olacak Ģekilde
yerleĢtirmek
C) Eritrosit ve plazmanın ayrıldığı yere göre hematokrit değerini okumak
D) Plazmanın baĢlangıç yerini kartın „‟O‟‟ kısmına, eritrositlerin bittiği yeri ise „‟100‟‟
iĢaretine getirmek
E) Okunan değeri % olarak rapor etmek

5.

AĢağıdaki hastalıklardan hangisinde, hematokrit değeri azalır?
1. Fe eksikliği anemisi
2. Polisitemi
3. Konjenital kalp hastalıkları
4. Dehidratasyon
5. Gebelik anemisi
A)
B)
C)
D)
E)

I ve II
I, II, III
I ve V
II, III, IV
I, II, V

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle eritrosit indekslerini hesaplayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Eritrosit indekslerinin anemilerin ayırıcı tanısındaki önemini arkadaĢlarınızla
tartıĢınız.

3. ERĠTROSĠT ĠNDEKSLERĠ
Eritrositlerin büyüklüğünü ve hemoglobin miktarını belirtir. Anemi tiplerinin ayırıcı
tanısında yardımcıdır. Anemilerin; hipokrom, normokrom, mikrositer, makrositer ya da
normositer tipte olup olmadığı eritrosit indekslerinin hesaplanması ile ortaya çıkarılır.
3 çeĢit eritrosit indeksi vardır:




Ortalama Eritrosit Hacmi / OEH / MCV (Mean Corpuscular Volüme)
Ortalama Eritrosit Hemoglobini / OEHb / MCH (Mean Corpuscular
Hemoglobin)
Ortalama Eritrosit Hemoglobini Konsantrasyonu / OEHbK / MCHC (Mean
Corpuscular Hemoglobin Concentation)

3.1. Ortalama Eritrosit Hacmi / OEH / MCV
OEH, kanda mevcut eritrositlerin ortalama hacmini mikron küp (μ3)olarak verir.

Sağlıklı bir eriĢkinde ortalama eritrosit volümü, 80-96 3 kadardır.
Ortalama eritrosit hacmi; < 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 hacmi değerine göre hastadaki anemi; mikrositer, makrositer veya
normositer olarak tanımlanır.

32

MCV, megaloblastik anemi gibi makrositer anemi durumlarında normalin üst
sınırından yüksektir.
MCV, demir eksikliği anemisi gibi hipokrom mikrositer anemi durumlarında normalin
alt sınırından düĢüktür.

3.1.1. Arttığı ve Azaldığı Durumlar


Ortalama eritrosit volümünün arttığı durumlar

Megaloblastik anemi, makrositik anemi, kronik amfizem ve kronik bronĢit,
hipotiroidizm, karaciğer hastalıkları ve ağır alkolizmde MCV artar. Eritrositler yeni doğanda
makrosittir; altı hafta sonra eriĢkindeki gibi olur.


Ortalama eritrosit volümünün azaldığı durumlar

Demir eksikliği anemisi, idiopatik hipokrom anemi, kronik kanama anemileri ve
gebelik anemisinde MCV düĢer.

3.2. Ortalama Eritrosit Hemoglobini / OEHb / MCH
Kanda mevcut eritrositlerin hemoglobin miktarını mikro mikrogram ya da picogram
(pg) (10-12 gram)olarak verir.

Sağlıklı bir eriĢkinde ortalama eritrosit hemoglobini, 27-31 pg kadardır. Ortalama
eritrosit hemoglobini; < 28 pg ise hipokromi ve mikrositoz düĢünülür, bu durumda genellikle
hipokrom mikrositer anemi vardır. Ortalama eritrosit hemoglobini; 28-32 pg arasında
normokromi vardır. Ortalama eritrosit hemoglobini; > 32 pg ise eritrositlerde demir
miktarının normalden fazla olduğu anlaĢılır. Bu durumda genellikle makrositoz vardır.

3.2.1. Arttığı ve Azaldığı Durumlar


Ortalama eritrosit hemoglobinin arttığı durumlar

Pernisiyöz anemi ve makrositer gebelik anemisi gibi megalositer anemiler, protein
eksikliği anemisi, sferositoz ve folik asit antagonistleri ile tedavi durumlarında MCH artar.


Ortalama eritrosit volümünün azaldığı durumlar

Primer demir eksikliği anemisi, kanama anemileri, idiopatik hipokrom anemi ve
gebelik anemisinde MCH azalır. (<28 pg  hipokromi)
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3.3. Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu / OEHbK /
MCHC
Kanda mevcut eritrositlerin sahip olduğu hemoglobin konsantrasyonunu % olarak
verir. Yani kanda ortalama değeri bilinen eritrositin kapsadığı hemoglobin değeridir.

Sağlıklı bir eriĢkinde ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu, % 32-38 g‟dır.
Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu; %32-38 g arasında ise normokromi, < %32 g
ise hipokromi düĢünülür. Genellikle % 38 g‟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 OEHbK normal değeri aĢabilir.

3.3.1. Arttığı ve Azaldığı Durumlar


Ortalama eritrosit hemoglobinin konsantrasyonunun arttığı durumlar

ġiddetli ishal, durdurulamayan kusmalar gibi uzun süren dehidratasyon hâllerinde
MCHC artar.


Ortalama eritrosit hemoglobinin konsantrasyonunun azaldığı durumlar

Demir eksikliği anemisi, konjenital hemolitik anemiler, kanama anemisi, gebelik
hidremisi ve su zehirlenmesinde MCHC azalır.
Ayrıca eritrositlerin büyüklüklerindeki farklılıklar Eritrosit Dağılım GeniĢliği (RDW)
ile ifade edilir. Normal değeri, %11-14arasındadır, >14 ise anizositoz Fe eksikliği anemisi,
<11 ise talasemi düĢündürür.


Eritrosit indekslerinin hesaplanması

Ġndeksler hesaplanırken 1 mm3teki eritrosit sayısı, g/dl olarak hemoglobin miktarı ve
% hematokrit değerinin bilinmesi gerekir.
Örnek: AĢağıda kan değerleri verilen hastanın eritrosit indekslerini hesaplayınız.
Eritrosit sayısı: 5.000.000/mm3
Hemoglobin miktarı: 15 g/dl
Hematokrit değeri: % 45
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OEH(μ ) ==

Hematokrit(%) x 10
―――――――――――
Eritrosit sayısı (mm3)

OEH(μ3) ==

45 x 10
―――――――― == 90 μ3
5

OEH(pg) ==

Hemoglobin (g/dl) x 10
―――――――――――
Eritrosit sayısı (mm3)

OEH(pg) ==

15 x 10
―――――――― == 30 pg
5

3

OEHbK( % ) ==

OEHbK( % ) ==

Hemoglobin(g/dl)
――――――――
Hematokrit(%)

X 100

15 X 100
――――――― == % 33
45

Yorum: Eritrositlerin normokrom normositer olduğunu düĢündürür.

35

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Eritrosit indekslerini formüle göre hesaplayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hastanın kanında 1 mm3 teki eritrosit
sayısı, g/dl olarak hemoglobin miktarı ve
% hematokrit değerini bulunuz.

 Ortalama

Eritrosit Hacmini
formüle göre hesaplayınız.

(OEH)

 Ortalama Eritrosit Hemoglobini (OEHb)
formüle göre hesaplayınız.

 Hastanın

kan sayımı sonuçlarının
doğruluğundan emin olunuz.

 Formüle göre doğru hesap yapınız.
 Formüle göre doğru hesap yapınız.

 Ortalama

Eritrosit
Hemoglobin
Konsantrasyonunu (OEHbK) formüle  Formüle göre doğru hesap yapınız.
göre hesaplayınız.

 Sonucu rapor ediniz.

 Sonuçları kontrol ediniz.
 Anormal sonuçları tekrar hesaplayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Kanda mevcut eritrositlerin sahip olduğu hemoglobin konsantrasyonunu % olarak
veren indeks…………………………………………………………………..denir.

2.

Kanda mevcut eritrositlerin ortalama hacmini mikron küp (μ3)olarak veren indekse
……………………………………………………………………………………denir.

3.

Kanda mevcut eritrositlerin hemoglobin miktarını mikro mikrogram ya da picogram
(pg) olarak veren indekse ……………………………………………………….
………denir.

4.

Eritosit indeksleri; megaloblastik anemi gibi makrositer anemi durumlarında
normalin…………………..dır, demir eksikliği anemisi gibi hipokrom mikrositer
anemi durumlarında ise normalin……………………dır.
AĢağıdaki soruyu dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, ortalama eritrosit volümünün (MCV) azaldığı durumlardan
değildir?
A) Primer demir eksikliği anemisi
B) Kanama anemileri
C) Ġdiopatik hipokrom anemi
D) Gebelik anemisi
E) Megaloblastik anemi

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.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Eritrositlerin yapısında bulunan, hem ve globin (globulin) den oluĢan kana kırmızı
rengi veren bir pigmente, …………………............. denir.

2.

Globin yapısında bulunan peptit zincirlerinin yapım bozukluğu (eksikliği) ya da
aminoasit
diziliĢindeki
değiĢiklikler
sonucu
ortaya
çıkan
duruma,
……………………….. denir.

3.

Eritrositlerin iĢgal ettiği hacmin total kan hacminin oranına, ……………………….
denir.

4.

Her bir hem grubu bir molekül O2 ile birleĢtiğinde .………………………. adını alır.

5.

Eritrosit indeksleri, hemoglobin ve hematokrit miktarı………………… de azalır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

6.

AĢağıdakilerden hangisi, hemoglobinin yapısı ile ilgili olarak yanlıĢtır?
A) Hb F, 2 α (iki alfa) , 2 β (iki beta) peptit zincirinden oluĢur.
B) Globin; kemik iliğinde olgun makroblastın stoplazmasında bulunan
ribozomlardaki aminoasitlerden sentezlenir.
C) Hem; kemik iliğinde olgun makroblastın mitokondrilerinde yapılır.
D) Globin, iki alfa ve iki non-alfa olmak üzere 4 adet polipeptit zinciri bulunur.
E) Hem, mitokondri içinde demirle protoporfirinin heme sentetaz enzimi aracılığı ile
birleĢmesinden meydana gelir.

7.

AĢağıdakilerden hangisi, eritrositleri büyüklüğünü (mikrositer,normositer,makrositer)
ve hemoglobin miktarını (hipokromi,normokromi) belirten, anemi tiplerinin ayırıcı
tanısında kullanılan testtir?
A) Hb tayini
B) Hematokrit tayini
C) Eritrosit indeksleri
D) Lökosit sayımı
E) Eritrosit sayımı

8.

AĢağıdakilerden hangisi, anormal hemoglobindir?
A) HB A
B) HB S
C) HB A 1c
D) HB F
E) HB A 2
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9.

AĢağıdakilerden hangisi, bir eriĢkinin hemoglobin değeridir?
A) % 32-38 g
B) 27-31 pg
C) 80-96 3
D) EriĢkin kadında % 36-46, EriĢkin erkekte % 42-52
E) EriĢkin kadında 12-16 g/dl, EriĢkin erkekte 14-18 g/dl

10.

AĢağıda kan değerleri verilen hastanın eritrosit indekslerinden MCV‟ i hesaplayarak
yorum yapınız.
Eritrosit sayısı: 3.000.000/mm3
Hemoglobin miktarı: 10 g/dl
Hematokrit değeri: % 27
A)
B)
C)
D)
E)

Eritrositler hipokrom - makrositerdir.
Eritrositler hiperkrom - makrositerdir.
Eritrositler hiperkrom - mikrositerdir.
Eritrositler normokrom - normositerdir.
Eritrositler hiperkromdur.

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
Kolorimetrik tayin
metodu
Fotometrik tayin
metodu
Methemoglobin

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

2
3
4
5

Eritrositlerin iĢgal
ettiği hacmin total
kan hacminin
oranına hematokrit
denir.
kadında % 36-46,
erkekte % 42-52
Plazma elde etmek
için
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

2

3

4
5

Ortalama Eritrosit
Hemoglobin
Konsantrasyonu
/OEHbK /MCHC
Ortalama Eritrosit
Hacmi / OEH /
MCV
Ortalama Eritrosit
Hemoglobini /
OEHb / MCH
Üstünde / altında
E
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HEMOGLOBĠN
HEMOGLOBĠNOPATĠ
HEMATOKRĠT
OKSĠHEMOGLOBĠN
ANEMĠLER
A
C
B
E
D
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