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LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR  

1. Laboratuvarda sessiz çalışılmalıdır.  

2. Laboratuvara önlükle gelinir. Laboratuvar süresince önlük çıkarılmaz. Çalışırken önlüğün önü ilikli 

olmalıdır.  

3. Her öğrenci kendisine ayrılan bölümü ve malzemeleri kullanmalıdır.  

4. Çalışmanın bitiminde, her öğrenci kullandığı malzemeleri temizlemeli ve görevlilere temiz ve düzenli 

olarak teslim etmelidir.  

5. Laboratuvar içerisinde şakalaşmak, özellikle kimyasal maddelerle şakalaşmak çok sakıncalı ve 

yasaktır.  

6. Laboratuvarda kimyasal maddelere el sürülmez, koklanmaz, tadına bakılmaz.  

7. Deneylerde mümkün olduğu kadar az madde kullanılmalı ve madde israfından kaçınılmalıdır. Stok 

şişelerinden gereği kadar madde alınmalı, artanlar stok şişesine boşaltılmamalıdır.  

8. Çalışmalarda kirli malzeme kullanılmamalıdır. 

9. Uçucu, yanıcı ve patlayıcı (eter, alkol, kloroform vb.) madde şişelerinin ağızları devamlı kapalı 

tutulmalı, yanında çakmak, kibrit gibi yakıcı maddeler kullanılmamalıdır.  

10. Çözelti hazırlanıyorsa onun uygun şartlarda saklanması gerekir. Reaktiflerin üzerlerine reaktiflerin 

adı, hazırlayanın adı, hazırlanma tarihi ve biliniyorsa son kullanma tarihi yazılır. Son kullanma 

tarihi geçmiş reaktifler kullanılmamalıdır.  

11. Saf su yerine kesinlikle çeşme suyu kullanılmamalıdır.  

12. Kimyasal bir madde ile özellikle asit ve alkalilerle temasta, temas bölgesi bol su ile yıkanmalı ve 

derhal ilgililere haber verilmelidir.  

13. Her çalışmadan sonra eller sabunla yıkanmalıdır.  

14. Kan ve kan ürünleriyle çalışırken eldiven kullanılmalıdır.  

15. Kullanımı bilinmeyen cihazlar kullanılmamalıdır.  

16. Çalışma bitince her grup aldığı malzemeyi sağlam ve temiz olarak teslim etmelidir.  

17. Görevliden izinsiz laboratuvarı terketmek yasaktır.  

18. Her laboratuvar çalışması sonunda yoklama kağıdı mutlaka imzalanmalıdır. 
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LABORATUVAR ARAÇ VE GEREÇLERİ 

Cam, Porselen, Plastik ve Diğer Malzemeler 

1. Deney Tüpleri: 

Uzun, içi boş, silindir şeklinde cam malzemelerdir. Ateşe dayanıklı olanlar payreks camdan 

yapılmışlardır. En sık kullanılanlar 15x1,5 cm boyutunda olanlardır. Isıtma veya kaynatma deneylerinde 

tüp hiçbir zaman ¼’den fazla doldurulmamalıdır. Tüp ısıtılacağı zaman tahta bir maşa kullanmak en 

uygun yoldur. Maşa yoksa tüp ağzına yakın bir yerden başparmak üstte, işaret ve orta parmak altta 

olacak şekilde tutulur. Tüp alevin üstünde yaklaşık 45o’lik bir açıyla tutulmalıdır. Tüple yapılan ısıtma 

deneylerinde tüpün ağzı deneyi yapan kişiye veya bir başkasına yönelik olmamalıdır. Isıtma 

sırasında tüpün çatlamaması için hafifçe sallanmalıdır. 

  

 

                                                              

 

 

Tüp Sporu: Tüplerin, kendi iclerindeki deliklere yerleştirilmesiyle dik durmalarını sağlar. Tüplerin 

muhafazası ve taşınmasında kullanılır.  

Temizleme Fırçası: Cam malzemenin temizlenmesinde kullanılır (Örnek: Tüp, beher vb.) 

 

                                       

 

Santrifüj Tüpü: 

Santrifüj aletinde kullanılır. Altları genellikle koni şeklindedir. Bazı santrifüjlerde altı yuvarlak tüpler 

kullanılır. Santrifüj tüplerinin biçimi, kullanıldığı santrifüj tipine özgüdür.  
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. 

3. Beher: 

Silindir şeklinde, içindeki sıvının kolayca aktarılmasını sağlamak için üst kenarında oluklu çıkıntısı 

bulunan, altları düz cam veya plastik kaplardır. Hacimleri 5 ml’den 5000 ml’ye kadar değişir. Adi cam 

veya ateşe dayanıklı payreks camdan yapılırlar. 

 

                                                                  

1.1.5. Erlen (erlen mayer): 

Kalitatif işlemlere uygun, özellikle titrasyonda kullanılan, dar boyunlu, tabanı düz, koni biçiminde cam 

kaplardır.                                           

                                                             .  

 

1.1.6. Huniler: 

Dar boyunlu kaplara sıvıların aktarılmasında ve süzme (filtrasyon) işleminde kullanılırlar. İyi bir süzme 

için en uygun huniler 58o açılı olanlardır. Hunilerin çapları değişiktir. 

Süzme işleminde süzgeç kağıtları kullanılır. Süzgeç (filtre)kağıdı dörde katlanarak bir kare elde edilir, 

sonra karenin serbest uçlarından çeyrek daire şeklinde kesilir. Süzgeç kağıdı bir tarafa bir kat, diğer 

tarafa üç kat olacak şekilde ayrılır ve huni içine yerleştirilir. İyi bir süzme yapmak için süzgeç kağıdı 

huninin kenarlarını aşmamalı, biraz aşağıda kalmalıdır; konan sıvı da hiçbir zaman süzgeç kağıdının 

seviyesini geçmemeli, hiç değilse birkaç mm aşağıda kalmalıdır. 
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Krozeler: Çözeltileri kuruluğa kadar buharlaştırmak için kullanılan yüksek kenarlı porselen kaptır.  

Kapsüller: Çeşitli büyüklükte, cam veya porselenden yapılmış, katı maddelerin açık alevde 

kurutulmasında kullanılan yuvarlak ve yayvan kaptır. Bu işlem sırasında ısınan kapsüller bir tahta 

maşayla alınarak amyant levhalar üzerine konur. 

                    

                                         

Balon: Alt kısmı geniş ve şişkin, üst kısmı ince bir boyun şeklinde cam kaplardır. Altı düz veya yuvarlak 

olabilir. Çeşitli hacimlerde olabilirler. Çözeltilerin hazırlanmasında, ısıtılmaları gerektiğinde bir amyant 

üzerine konularak 

kullanılabilirler. 

                                                                     

Volumetrik cam eşyalar: 

      Pipet: Bir sıvıdan belirli bir miktar çekmek ve başka bir kaba aktarmak için kullanılan cam 

borulardır. Çalışmanın niteliğine göre kullanılmak üzere çeşitli tipleri vardır.  

               Dereceli pipetler: Bu tip pipetlerin, maksimum hacimlerinin altındaki ölçümlerde kullanılması 

daha uygundur. Çünkü son damlayı uzaklaştırmak için üflemek gerekir. Örneğin 2 mL’lik bir dereceli 

pipetle 2 mL’den daha az hacimler ölçülür. Tam 2 mL ölçmek gerektiğinde büllü pipet tercih edilir. 
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                Büllü pipetler: Dereceli pipete göre daha hassas kalibre edilmiş pipetlerdir. Sıvıyı aktarırken 

bül (karın) kısmı avuç içerisinde tutularak içindeki havanın genleşmesi ve uçtaki damlayı itmesi 

sağlanır.  

                                                           

                Mikropipetler: 0.005 ten 0.25 mL’ye kadar olan hacimleri ölçmekte kullanılır.  

                Kapiller pipetler: Çok ince cam borucuklardır. Elektroforez ve kromatografi gibi ayırma 

yöntemlerinde örneği uygulamak amacıyla kullanılır.  

              Otomatik pipetler: Sabit (tek hacimlik) ve ayarlanabilir tipleri vardır.  

 

                                        

Lastik puar: Pipetlerin kullanılmasına yardımcı olan küçük yuvarlak pompalardır. 

 

                                                          

 

Büret: Sıfırdan başlayarak aşağıya doğru derecelendirilmiş, 1, 2, 5, 25, 50 mL’lik kapsamlarda, altta 

musluğu olan cam borulardır. Metal kıskaç ile ayaklı bir çubuğa tutturulur ve titrasyonda kullanılır.                                                       
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Ölçü silindiri (mezür): Sıvıların ve idrar gibi biyolojik örneklerin hacim ölçümünde kullanılan, silindir 

şeklinde cam borulardır. Ölçümlerdeki kesinliği çok yüksek değildir.  

 

Ölçü balonu (Balon joje): Yuvarlak karınlı ve uzun boyunlu, tek bir hacim ölçmeye uygun, 

boyunlarında bu hacmi sınırlayan çizgi bulunan kaplardır. Çözelti hazırlamakta kullanılır. Ölçüm 

kesinliği yüksektir. 

                  

                     

 

 

Reaktif Şişeleri: Silindirik şekilli, dar boyunlu, renksiz veya koyu renkli camdan yapılmış, cam veya 

bakalit kapaklı şişelerdir. Hazırlanan reaktiflerin saklanmasında kullanılırlar. Reaktiflerin büyük 

çoğunluğu ışıktan etkilenip bozunduklarından ışık geçirmeyecek renkli şişelerde saklanmaları gerekir.  

Damlalıklı şişeler: Oluklu kapağa sahip şişelerdir. İçlerindeki solusyonun damla damla akmasını 

sağlarlar. Titrasyon deneyinde indikatör damlatmak için kullanılırlar. İki tipi vardır:  

a) Reaktif şişe ağzı damlatmaya uygundur. Reaktif şişe ağzı sıkıca kapatılamaz.  

b) Reaktif şişe ağzı kapağı damlalıktır. Reaktif şişe ağzı sıkıca kapatılabilir. 

 

                                                 B  

 

Saat Camı: Katı maddeleri tartmak için kullanılan cam malzemedir 
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                                                       .  

Piset: Distile su kullanımı için gerekli kaplardır. Cam veya plastik olabilir; plastik olanlar sıkmakla su 

verir. Az miktarda su eksikliklerini tamamlamada kullanılırlar. 

                                                                       

Süpor (Port-tüp): Deney tüplerinin konulmasına yarayan tahta, metal veya plastikten yapılmış 

araçlardır. 

Değişik ebatta olurlar. 

 

                                               

 

Havanlar: Katı maddeleri küçültüp toz haline getirmeye yaradıkları gibi, katı bir maddeyi bir sıvı içinde 

ezerek dağıtmaya ve böylece çözünmesini kolaylaştırmaya yararlar. Cilasız porselen, cam, çelik gibi 

çeşitli maddelerden yapılırlar. 

Havanlar kullanıldıktan sonra hemen yıkanmalıdır. 

                                                                     

 

Maşalar: Sıcak cam eşyaları tutmak veya açık alevde ısıtmak için kullanılır. Metal veya tahtadan 

yapılırlar. 
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Spatül: Katı maddelerin tartımı sırasında madde transferini sağlar. Metal ve porselen olmak üzere 

değişik tipleri vardır. Bazılarının ucu düz, bazılarınınki ise yuvarlaktır. Kimyasal madde içine 

sokulacak spatülün çok temiz olması gereklidir. 

 

Baget: Uçları kütleştirilmiş cam çubuktur. (Çözeltilerin karıştırılmasında kullanılır.)  

 

                                             

 

Amyant Tel: Isıtma deneyi yaparken cam malzemenin ısıdan etkilenmesini önlemek amacıyla 

Kullanılırlar. 

Üçgen Tel: Isıtma deneyi yaparken cam malzemenin ısıdan etkilenmesini önlemek amacıyla 

kullanılırlar. 

Sac Ayağı: Isıtma deneylerinde ispirto lambası veya bek alevi üzerine konur, üzerine amyant tel 

veya üçgen tel yerleştirilir, cam malzeme bunun üzerine konarak içindeki madde ısıtılır. 

Bek: Hava gazı, doğal gaz veya bütan gazı ile çalışarak alev sağlayan aletlerdir. Isıtma 

deneylerinde kullanılırlar. Alt taraflarında bulunan metal disk sağa sola çevrilerek alevin çok 

veya az havalı yanması sağlanabilir. Bazen bekler içten yanar ki bu durumda bek söndürülüp 

havasını ayarlayan disk tamamen kapalı duruma getirildikten sonra yeniden yakılır ve gaz 

gelişi istenilen şekilde ayarlanır. 
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Statif: Büret ve diğer cam malzemelerin tutturulması için metalden yapılmış, ayak ve çubuk kısmından 

ibaret aletlerdir. 

                                 

 

 

 

pH Metre: 

Çözeltilerin pH’larını ölçmede kullanılan cihazlardır. Hidrojene hassas bir elektrodu vardır; bu elektrot, 

çabuk kuruduğu için sürekli olarak su içinde tutulmalıdır. Elektrodun kalibrasyonu pH’ı bilinen standart 

çözeltiyle yapılır; yumuşak bir bezle silindikten sonra pH’ı ölçülecek olan sıvıya daldırılır. Skalada 

okunan sayı, o çözeltinin pH’ıdır. Distile suyla iyice yıkandıktan sonra elektrot, su dolu kabın içinde 

olacak şekilde statifine 

(sabitleştirici) yerleştirilir. 

                                                             

 

 

Benmari (Su Banyosu): Bazı analizlerde, hazırlanan deneyin belli bir süre, belli sıcaklıktaki suda 

inkübasyona 

bırakıldığı aletlerdir. Tank içindeki suyun sıcaklığı 0-100oC arasında kontrol edilebilir. Çalkantılı 

olanlarda cihaz, dakikada 0-200 arası salınım yapabilir. 
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Distile Su Cihazı: 

Distile su elde etmeye yarayan cihazdır. Çeşme suyu bir hortumla distile su cihazının içine girer, 

resiztanslar ile ısınır ve buharlaşır, su buharı borulardan geçerken soğur ve yoğunlaşır. Aletin ucundaki 

hortum aracılığı ile yoğunlaşan su dışarı alınır. 

 

                                                           

 

Deiyonize Su Cihazı: 

Deiyonize su elde etmeye yarayan cihazdır. Uzun kolonları vardır, bu kolonlar içine iyon değiştirici 

reçineler konmuştur. Su kolonlardan geçerken içindeki iyonlar reçineler tarafından tutulur. Sonuçta elde 

edilen su iyonlarından arınmıştır. 

                                                         

                                                             

 

 

 

Vorteks:Deney tüpüne veya santrifüj tüpüne konan çözeltilerin tam olarak karıştırılmasında kullanılan 

cihazdır. 
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Shaker: Hazırlanan deney tüplerinin bir süre için belli bir hızda çalkalanmasını sağlayan cihazdır. 

Çalkalama sıklığı ayarlanabilir. İnkübasyon sırasında çalkalama isteyen deneylerde kullanılır. 

Manyatik Karıştırıcı: Hazırlanan bir çözeltide bulunan maddelerin iyice çözünmesi ve karışmasını 

sağlamak 

için kullanılan aletlerdir. Sıcaklık ve devir sayısı ayarlanabilir. Çözeltinin içine, iyi karışmayı sağlamak 

için bakla (stir bar) atılır ve manyetik karıştırıcının üzerine konur, alet çalıştırılır. 

 

                          

 

Desikatör: Bir kapak, bir de alt kısmına sülfürik asit, anhidr kalsiyum klorür gibi kurutucu madde 

konan geniş cam kaplardır. Bazı desikatörlerin kapağında havayı boşaltmaya yarayan 

musluklu bir cam boru vardır; bu tip desikatörlere “vakumlu desikatör” denir. İyice 

kapanmasını sağlamak için kapak yüzeyi traşlıdır. Hava geçişini önlemek için kapak kenarları 

vazalinlenir. 

Reaktifleri ve diğer maddeleri rutubetten korumak için kullanılırlar. 

                                

                                        

 

 

Etüv: Yıkanmış malzemelerin kurutulmasında, hazırlanan deneylerin belli bir süre belli bir sıcaklıkta 

inkübasyona bırakılmasında, bakteriyolojide sterilizasyon işleminde kullanılan cihazlardır. Üzerinde ısı 

ve zaman ayarı yapılabilecek düğmeler vardır. 
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Santrifüj: 

Bir sıvı-katı karışımındaki katı maddeleri sıvı kısımdan kabaca ayırmakta kullanılan cihazdır. 

Maddelerin yoğunluklarına göre ayrımını sağlar. Birçok çeşitleri vardır. Soğutmalı olanlar, sıcaklığın -

15oC’den 25oC’ye kadar istenen bir sıcaklıkta tutulmasını sağlarlar. Tüm santrifüjler bir rotor veya 

santrifüj kefesi, çevirme mili ve motordan oluşurlar. Rotor, bir kapak ve mandalla hazırlanan bir odada 

bulunur. Çoğu santrifüjlerde açma düğmesi, zaman göstergesi, hız kontrolü, takometre ve fren vardır.  

Santrifüje tüpleri yerleştirirken hepsinin eşit ağırlıkta olmalarına ve alete tam karşılıklı 

yerleştirilmelerine dikkat etmek gerekir. Dakikadaki dönme hızı ve süresi ayarlanır. Santrifüjün ayırma 

gücünü belirleyen, rölatif santrifugal güç (RCF) ve dakikadaki devir sayısı (rpm)’dır. Rölatif santrifugal 

güç (RCF) birimi, yerçekiminin (gravite) katları ile (500 g gibi) ifade edilir. Mikrohematokrit 

santrifüjlerde 11.000-15.000 rpm veya 14.000 g’de eritrositler ayrılır. Ultrasantrifüjler, genellikle 

araştırmalarda kullanılan, 90.000-100.000 rpm veya 178.000 g sağlayabilen santrifüjlerdir. 

 

                                               

 

 

Spektrofotometre: 

Spektrofotometreler, madde renginin yoğunluğunun ölçülmesiyle madde miktarının veya 

konsantrasyonunun bulunmasını sağlayan cihazlardır. Işık, insan gözüyle görülebilir dalga boylarındaki 

elektromanyetik radyasyon 

enerjisidir. Dalga boyu, iki dalga piki arasındaki mesafedir ki genellikle nanometre (nm), bazen 

angström (Ao) ve milimikron (mμ) olarak ifade edilir.Güneş ışığı veya bir tungsten lambadan saçılan 

ışık, insan gözünün beyaz olarak tanımladığı, farklı dalga boylarındaki ışık enerjilerinin bir karışımıdır. 
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Bir küvet içine konmuş renkli bir çözeltiden çıkan ışık şiddeti (I), çözeltiye giren ışık şiddetinden (Io) 

daha küçüktür. Çözeltiden çıkan ışık şiddetinin çözeltiye giren ışık şiddetine oranı (I/Io), transmittans 

(T) olarak tanımlanır. Transmittans, genellikle %Transmittans (%T) olarak ifade edilir. 

T=IIo%T=IIox100 

Transmittansın tersinin logaritması Absorbans (Optik dansite, A) olarak tanımlanır ki bu, çözeltinin 

içinden geçen ışığın ne kadarının absorbe edildiğinin (soğurulduğunun) ifadesidir. 

A=log1T= − logT = − logIIo 

Bir çözeltide çözünmüş olan maddenin miktarı veya konsantrasyonu ile %Transmittans (%T) arasında 

doğrusal olmayan bir ilişki olduğu halde Absorbans (A) arasında doğrusal bir ilişki vardır: 

Absorbans (A), yüzde transmittans (%T) ve çözeltideki maddelerin konsantrasyonu (c) arasındaki 

ilişkiyi Lambert-Beer yasası ifade eder: İçinde çözelti bulunan bir küvetten geçen ışığın 

transmittansı (I/Io), ışık yolu veya küvet çapının (l) artmasıyla azalır; ayrıca dilüe çözeltinin 

absorbansı (A), çözeltinin konsantrasyonu (c) ile doğru orantılıdır. Ε absorpsiyon katsayısı 

(ekstinksiyon katsayısı) olarak gösterildiğinde Lambert-Beer yasasının matematiksel ifadesi şu şekilde 

olur: 

                                                            

Çözelti içindeki madde miktarını çözeltinin renginden faydalanarak ölçme işlemine kolorimetri, bu tip 

ölçümde kullanılan cihazlara da kolorimetre denir. Kolorimetrik ölçümde, konsantrasyonu ölçülecek 

çözeltinin rengi değişik konsantrasyonlardaki standartların rengiyle karşılaştırılarak değerlendirilir. 

Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından faydalanarak 

ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da fotometre denir. Fotometrik ölçümde, 

renksiz çözeltilerin konsantrasyonu da ölçülebilir. 

Analiz edilen örnek üzerine ışık demetinin bir kısmını filtreler kullanarak ayıran ve gönderen aletler 

kolorimetre veya fotometre olarak adlandırılırken, yarıklar ya da prizmalar aracılığı ile bu seçiciliği 

yapan aletler spektrofotometre olarak adlandırılırlar. 

 

 

MALZEME TEMİZLİĞİ  
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Cam ve plastik malzemeler kullanılmayı müteakip bırakılırlarsa içerisinde organik ve inorganik 

maddelerin kurumasından dolayı zor temizlenirler. Bunun önlenmesi bakımından, kullanılır kullanılmaz 

hemen saklanmalı ve içerisinde su bulunan bir kap içerisine bırakılmalıdır. En ideal olan deterjanlı su 

içerisinde yıkamaya kadar bekletilmesidir.  

1-Malzemelerin deterjanlı suya konulmadan önce uygun bir fırça ile musluk altında temizlenmelerinden 

daha da iyi netice alınır. Spesifik çalışmalarda kullanılmayacak olan malzemeler, fırça ve deterjan 

yardımı ile iyice temizlendikten sonra distile su ile birkaç kez durulanır ve uygun ısıdaki kurutma 

dolabına (100 °C nin altında) içlerindeki su akacak pozisyonda konulur.  

2-Durulamayı takiben ince bir film tabakası şeklinde su kalacağından, içlerindeki su akacak pozisyonda 

kurutma dolabına konulmayan malzemelerde su lekeleri görülür. Su lekeleri, özellikle distile su ile iyi 

durulanmayanlarda veya distile suyun temiz olmadığı durumlarda daha da belirginleşir.  

3-Cam malzemelerin temizlenmesi amacıyla uygun yıkama ve durulama yapan makineler kullanılabilir. 

Polietilen, polipropilen, teflon, polimetilpenten ve polikarbonat malzemeler de cam malzemelerin 

temizlendikleri makinalara konulabilirler.  

4-Otomatik yıkama makinelerinde alkaliliği yüksek olmayan, metal ihtiva etmeyen ve iyonik olmayan 

deterjanlar öncelikle tercih edilmelidir.  

5-Pipetin temizlenmesi işleminde bikromat solüsyonu kullanılır. Kirli alet bikromat solüsyonu içerisinde 

bekletilir. Solüsyon içerisinden çıkarıldıktan sonra çeşme suyundan ve daha sonra da distile sudan 

geçirilerek kurumaya bırakılır.  

Solüsyonun hazırlanması:  

1. 1000 ml'lik balon joje alınır.  

2. İçerisine 500 ml distile su konur.  

3. Distile su üzerine yavaş yavaş, 250 ml konsantre sülfirik asit konur.  

4. Çeşme suyu ile soğutma işlemi yapılır.  

5. Üzerine 100 g potasyum bikromat ilave edilir.  

6. Çözelti distile su ile 1000 ml'ye tamamlanır. 

 

Basit Laboratuvar İşlemleri  

Maddelerin Aktarılması: Katı maddeler, şişelerinden metal bir spatül veya plastik kaşık ile alınır. 

Higroskopik (su tutucu) katı maddeler için metal spatül kullanılmaz. Sıvılar, şişe etiketi üstte kalacak 

şekilde eğilerek boşaltılır ve masanın üzerine şişe kapağı ters olarak bırakılır. Sıvıyı boşaltırken bir gaz 

çıkışı oluyorsa, sıvı hemen deney tübüne boşaltılmayarak başka bir tübe gerektiği kadar konur ve sonra 

reaksiyon tübüne katılır. Derişik asitlerle çalışırken buharlarının solunum yollarına zarar verdiği göz 

önünde tutulmalıdır. Ayrıca asitle çözelti hazırlanırken asidin üzerine su eklenmemelidir. Çalışılan kaba 

önce su konularak üzerine asit ilave edilmeli, bu işlem sırasında kap musluk altında soğutulmalıdır.  
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Maddelerin Tartılması: Tartımlarda kullanılan cihaz terazidir. Basit teraziler l00 mg’a kadar, analitik 

teraziler ise 0.l mg hata payıyla tartar. Daha hassas olanlar (0.0l mg ve 0.00l mg) yalnız bilimsel amaçlar 

için kullanılır. Günümüzde yaygın olarak kullanılanlar dijital terazilerdir. Tartımda dikkat edilecek 

noktalar:  

 Terazi yatay bir düzlemde olmalıdır.  

 Titreşimden, asit ve su buharlarından uzak olmalı ve sıcaklık sabit tutulmalıdır.  

 Tartılacak maddeler kefeye doğrudan konulmamalıdır. Katılar için tartı kabı gereklidir. Sıvılar 

beher içinde tartılır.  

 Su tutucu kimyasal maddeler hassas terazide tartılmamalıdır.  

 İşlem bitince terazi kapatılarak dökülmüş madde varsa kuru bir fırça ile temizlenmelidir.  

 Terazilerin doğruluğu belirli aralarla kontrol edilmelidir.  

 

                                                                                    

 

Hacim Ölçülmesi ve Sıvıların Aktarımı: Bu işlem için ölçü silindiri (mezür), pipet, büret gibi kantitatif 

cam eşya kullanılır. Bu cam kapların içindeki sıvı seviyesi ölçülürken ölçek (skala) daima göz hizasında 

olmalıdır. Sıvı yüzeyinin cam eşya içerisinde oluşturduğu konkavlık, hacmi gösteren ölçek çizgisine 

teğet bulunmalıdır.  

Pipetlerin kullanılması: Pipetler, belirli hacim sıvıyı ağız yoluyla veya lastik puarla çekip diğer kaba 

aktarmak için kullanılır. Biyokimya laboratuarlarında ağız yoluyla pipet kullanılmamasına özellikle 

dikkat edilmelidir.  

 Pipet başparmak ile orta parmak arasında, işaret parmağı pipetin ağız kısmına gelecek şekilde 

tutulur.  

 Pipet ucu sıvının içine daldırılır.  

 Sıvıyı çekerken alttan hava girmemesine ve pipetin üst ucunun ıslatılmamasına dikkat edilir ve 

pipetin ağzı işaret parmağı ile kapatılır. İşaret parmağının hafif gevşeme hareketleri ile sıvı 

pipetin başlangıç çizgisine kadar düşürülür. Pipet sıvı kabından çıkarılır.  
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 İstenilen hacimdeki sıvı ayrı bir kaba boşaltılırken, pipetin ucu kabın kenarına değdirilerek 

işaret parmağı kaldırılır. Düz pipetlerde üflenerek, karınlı (büllü) pipetlerde karın kısmı avuç 

içinde ısıtılarak son damlanın akması sağlanır.  

 

Lastik puarla ve elle pipet kullanımı  

Otomatik pipet kullanılması:  

 Otomatik pipet pistonu her gün kullanımdan önce birkaç kez çalıştırılarak yağlanması sağlanır.  

 Temiz pipet ucu takılır.  

 Piston başparmakla birinci durak noktasına kadar bastırıldıktan sonra pipet ucu örnek içine (2-

3 mm) daldırılır.  

 Piston yavaşça serbest bırakılır, böylece sıvı pipet ucuna dolar. Piston aniden serbest bırakılırsa 

sıvı içeriye fışkırarak gireceğinden pipet kirlenebilir.  

 Pipet ucu cam kenarına dokundurularak örnekten çıkarılır.  

 Pipet, örneğin aktarılacağı tübe daldırılarak piston ikinci durak noktasına kadar bastırılır.  

 İkinci durak noktasındayken pipet ucu kenara dokundurulmadan ayıraçtan dışarı çıkarılır, piston 

yavaşça bırakılır ve kullanılan uç yıkama kabına atılır.  

 

Büretlerin Kullanılması: Büretler, değişik hacimlerde, alt tarafı musluklu, derecelendirilmiş cam 

borulardır. Titrasyonda kullanılır. Büretle birlikte kavrayacak şekilde musluk sol el ile tutulur, sağ eldeki 

erlenmeyer her damlada çalkalanarak büretten sıvı damlatılır. Gerektiğinde musluk vazelin ile yağlanır. 

Titrasyon işlemi bittikten sonra büret hemen boşaltılır ve distile su ile yıkanır. Musluk kısmı ayrıca 

yıkanır ve kullanılacağı zaman bürete takılır.  

 

Çökelme-Çöktürme: Berrak iki eriyiğin karıştırılmasıyla ortaya çıkan bulanıklığa çökelme, bu işleme 

çöktürme denir. Bulanık sıvının bekletilmesi veya santrifüjü ile aşağıda biriken katı kısma çökelti 

(pellet), üstteki sıvı faza süpernatan denir.  

Çökeltinin sıvı fazdan ayrılması: Bu amaç için aşağıdaki işlemlerden uygun olanı seçilir. 

 l) Aktarma (Dekantasyon): Çökeltinin dibe oturması için beklenir, üstte kalan saydam çözelti dipteki 

çökeltiyi gevşetmeden başka yere aktarılır.  

2) Süzme Sıvılardaki çözünmeyen maddeleri uzaklaştırmak için uygulanan işlemlerden en basitidir. 

Çözelti ince delikli bir süzgeçten geçirilirken katı taneler süzgeç üstünde kalır. En çok kullanılan süzgeç, 

çeşitli büyüklükte porları olan filtre kâğıtlarının huniye yerleştirilmesiyle elde edilir. Filtre kâğıdı huni 
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yuvarlağından yaklaşık 1 cm aşağıda olmalı ve huniye yerleştirildikten sonra çözücü ile ıslatılmalıdır. 

Sıvı daima bir cam baget boyunca süzgeç içine akıtılmalı ve filtre kâğıdının 2/3’ünü aşmamalıdır. 

Çözelti bulanık olursa tekrar süzülür. Süzülecek taneciğin çapına göre, farklı süzme özelliğine sahip 

filtre kâğıtlarından uygun olanı seçilir. Basit süzme işlemi, yerçekimi etkisiyle gerçekleşir. Süzmenin 

çabuklaştırılması için vakum uygulanabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENEYLER 

ASİT-BAZ TİTRASYON DENEYİ 

 

Büretler: 



20 
 

Bir çeşit pipettirler, fakat bunların boşaltma ucunda sıvının akışını kolayca kontrol edebilmek için bir 

kapama musluğu vardır. Çeşitli büyüklükte büretler vardır; kapasitesi 2 ml veya daha az olanlarına 

mikrobüret denir. 

Titrasyon işleminde kullanılırlar. Büretler yağdan tamamıyla temiz olmalıdır. Sıvının büretin içini 

ıslatmasından kaynaklanan hataları engellemek için sıvının akış hızı yavaş olmalıdır. 

Büretlerin içine konan çözeltiler genellikle “normal” çözeltilerdir. 

 

  

 

Büret ile titrasyon yapılması: 

1) Büret önce “0” çizgisini aşacak şekilde bir huni yardımıyla doldurulur. 

2) Huni çıkarılır ve alttaki musluk sağa-sola çevrilerek içindeki sıvı bir miktar akıtılır, 

böylece büretin hiçbir kısmında hava kabarcığı kalmaması sağlanır. 

3) Alt musluk açılarak sıvı yüzeyinin konveksliği sıfır çizgisine teğet olacak şekilde 

ayarlanır. Böylece büret titrasyona hazır hale getirilmiş olur. 

4) Titrasyon daima oturarak yapılmalıdır. Titrasyon sırasında musluk, sıvının damla 

damla akması için hafifçe açılırken titrasyon kabı boyun kısmından serbestçe tutularak 

düzenli bir şekilde çalkalanır. 

 

 

 

 

Asit- Baz İndikatörleri 

İndikatörler: Sulu çözeltide ortamın H+ iyonu konsantrasyonuna (pH’ına) göre renk değiştiren 

maddelerdir; titrasyonlarda sık kullanılırlar. 

İndikatörün renk değiştirdiği noktaya dönüm noktası denir. 
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Asit baz indikatörleri zayıf asit veya zayıf bazdırlar. Genelde indikatörle HIn sembolü ile gösterilirler. 

Bu indikatörlerin ayrışma tepkimeleri yazılacak olursa; 

 

Örneğin metil kırmızısı [HIn] formundayken kırmızı, disosiye olduktan sonra [In- ] formunda ise sarı 

renktedir. 

Le Chatelier prensibine göre H+ konsantrasyonun artması, dengenin sola kaymasına neden olur ve bu 

nedenle HIn'ın kırmızı rengi (asit rengi ) gözlenir. Bunun tersi olarak da OH-  (baz) eklenmesi ile H+ 

konsantrasyonu azalacağı için denge sağa kayacak ve In- rengi (baz rengi) olan sarı renk gözlenecektir.  

Herhangi bir deney sırasında Asit-Baz indikatörü seçilirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi 

gerekmektedir: 

Deney sırasında eklenen indikatör miktarı 2 damladan fazla olmamalıdır. Çünkü bazı titrantlar 

indikatörlerle reaksiyona girip rengini değiştirebilir. Bu ihtimali göz ardı edebilmek için eklenen 

indikatör hacmi çok az olmalıdır.  

 Titrasyon sırasında, indikatörün ilk renk değiştirdiği görüldüğü anda titrasyon bitirilmelidir.  

 Deney sırasında seçilecek olan indikatörün renk değiştirme pH'sı titre edilen çözeltilerin 

eşdeğerlik pH'sına uymalıdır.  

 Özellikle metil oranj ve metil kırmızısı indikatörleri sıcak çözeltilerin titrasyonunda 

kullanılmamalıdır. Çünkü bu indikatörlerin görülebilen renk değişiklikleri sıcaklık artması ile 

daha düşük pH'lara kayar. 

 

  

 

Bazı İndikatörlerin Hazırlanışı 
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İndikatör  

pH aralığı 

 

Asit Rengi 

 

Baz Rengi 

İndikatör 

Derişimi 

(g/100mL) 

 

Çözücüsü 

Timol Mavisi 1.2 - 2.8 Kırmızı Sarı 0.1 %95 Etanol 

Metil Sarı 2.9 - 4.0 Kırmızı Sarı 0.5 %95 Etanol 

Bromfenol Mavi 3.0 - 4.6 Sarı Mavi 0.04 %20 Etanol 

Metil Oranj 3.1 - 4.5 Kırmızı Sarı 0.1 Su 

Bromkrezol Yeşili 3.8 - 5.5 Sarı Mavi 0.02 %95 Etanol 

Bromfenol Kırmızısı 5.2 - 7.0 Sarı Kırmızı 0.04 7.8 ml 0.01 N NaOH + su 

p-nitrofenol 5.6 - 7.6 Renksiz Sarı 0.25 %50 Etanol 

Metil Kırmızısı 4.2 - 6.3 Kırmızı Sarı 0.1 Su, %95 Etanol 

Nitrazin Sarısı 6.0 - 7.0 Sarı Mavi 0.1 Su 

Bromtimol Mavi 6.0 - 7.6 Sarı Mavi 0.1 %50 Etanol 

Fenol Kırmızısı 6.4 - 8.0 Sarı Kırmızı 0.1 Su 

Nötral Kırmızısı 6.8 - 8.0 Kırmızı Sarı 0.1 70 ml %95 Etanol + su 

Krezol Kırmızısı 7.2 - 8.8 Sarı Kırmızı 0.1 Su 

Timol Mavi 8.0 - 9.6 Sarı Mavi 0.1 %95 Etanol 

*Fenolftalein 8.3-10.0 Renksiz Kırmızı 1.0 %50 Etanol +0.0.1 N NaOH 

Timolftalein 9.3-10.5 Renksiz Mavi 0.1 %95 Etanol 

Alizarin Sarısı 10.0-12.1 Sarı Viyole 0.1 su 

 

*Fenolftalein : 1 g fenolftalein %50 Etanol'de çözündükten sonra, nötralleştirmek amacı ile hafif 

pempe oluncaya kadar üzerine 0.01 N NaOH eklenir. Bu pempe rengin 1-2 damla 0.01 N HCl asit 

çözeltisi eklendiği zaman kaybolması gerekmektedir. 

 

1. Titrimetri (volümetri): İçinde çözünmüş maddenin konsantrasyonu bilinmeyen bir 

çözeltinin belirli bir volümüyle reaksiyona girebilen bir başka maddenin bilinen 

konsantrasyonlu çözeltisinin volümlerini karşılaştırma suretiyle çözelti konsantrasyonu 

tayinidir. 

Normalitesi bilinen bir asit çözeltisi yardımıyla bir alkali çözeltinin normalitesini tayin 

alkalimetri olarak bilinir. Normalitesi bilinen bir alkali çözeltisi yardımıyla bir asit çözeltinin 

normalitesini tayin asidimetri olarak bilinir. 

 

 

1.1. HCl Titrasyonu Deneyi 
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Amaç: HCl çözeltisi, NaOH çözeltisi ile titre edilerek nötralizasyonun sağlandığı nokta bir indikatör 

yardımıyla gösterilecek; titrasyonda kullanılan asit ve baz volümlerinin ölçümleri yapılarak titrasyon 

yoluyla volüm ya da konsantrasyon hesaplaması gösterilecektir. 

Materyal: 0,1 N HCl, 0,1 N NaOH, Metilen kırmızısının suda %1’lik çözeltisi. 

Metod:  

1) Bir erlenmayere 10 cc 0,1 N HCl çözeltisi ve 2-3 damla metil kırmızısı çözeltisi konur. 

2) Ortama büretten damla yoluyla 9,8 cc 0,1 N NaOH çözeltisi eklenir. Bu anda elde edilen pH 

yaklaşık 3’dür; daha fazla NaOH eklenmesiyle pH giderek artar. 

3) Ortama büretten damla yoluyla 0,1 N NaOH çözeltisi eklenerek titrasyon yapılır. 

4) İndikatörün renginin kırmızıdan sarıya döndüğü ilk anda titrasyona son verilir. 

5) Titrasyonda kullanılan NaOH’in völümü ölçülür ki her iki çözeltinin de normalitesi tam olarak 0,1 

N ise, kullanılan NaOH’in volümü de 10 cc’dir. 

 

Tartışma ve Sonuç: Titrasyonda kullanılan çözeltiler 1 ve 2 olarak adlandırılırsa 

aşağıdaki formül yazılabilir. 

N1 x V1 = N2 x V2 

Buna göre; normalitesi ve hacmi bilinen bir çözeltiyi titre ederken kullanılan ikinci çözeltinin 

normalitesi biliniyorsa titrasyon için kullanılan hacim göz önüne alınarak normalite hesaplanır.  
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BİÜRET YÖNTEMİYLE SERUMDA TOTAL PROTEİN VE ALBUMİN TAYİNİ 

Prensip: Serumdaki proteinlerden albumin doymuş amonyum sülfat kullanılarak tamamen 

çöktürülebilir. Kalan proteinler globülinler olarak tanımlanır. Ayrıca serum %23'lük sodyum sülfat 

solüsyonu ile çöktürülürse ortamda çözünür olarak yalnızca albumin fraksiyonu kalır. 

Ayıraçlar 

1- Sodyum Sülfat (%23): 230 g sodyum sülfat (anhidrit) 600 mL kadar sıcak su ile çözülülerek 

saf su ile l L'ye tamamlanır ve 37 °C'de saklanır. 

2- Dietil eter 

3- Biüret solüsyonu 

4- Protein Standartı: % l'lik Bovine Serum Albumin 

5- Serum Fizyolojik (% 0,9): 9 g NaCl saf su ile l L'ye tamamlanır. 

6- Serum 

Serum (1/20 seyreltilmiş): 0,5 mL serum üzerine 9,5 mL saf su ilave edilerek karıştırılır.  

Standart Eğri Çizimi; 

6 tane deney tüpü alınıp Tablo 1'e göre pipetleme yapılır. 

       Tablo I. Deney akışı 

 Kör 1 2 3 4 5 

Std (ml) - 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

SF (ml) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 

Biuret Ayıracı (ml) 8 8 8 8 8 8 

Konsantrasyon (g/dl) - 2 4 6 8 10 

 

Tüpler karıştırılarak 15 dakika bekletilir. 540 nm'de köre karşı spektrofotometrede okunup şaşağıdaki 

şekildeki gibi grafik çizilir.  

 

Konsantrasyon (g/dL) 
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Serum total protein ve albumin miktarının biüret yöntemi ile örnek çalışması 

Bir santrifüj tüpüne 0,5 mL serum konur. Üzerine 7,5 mL %23'lük sodyum sülfat ilave edilerek 

iyice çalkalanır. 3 ml dietil eter eklenen tüpün ağzı kapak ile kapatılıp, tekrar şiddetle çalkalanır, 10 

dakika santrifüj edilir. Eter tabakasının altında kalan berrak kısımda albumin bulunur. Bu berrak kısım 

ile eter tabakasının arasında yüzer şekilde çöktürülmüş beyaz globulin halkası göze çarpar. Böylece 

sodyum sülfat kullanılarak serumdaki globulinler ayrıştırılmış olur. Bir pipetin ucu eter tabakasından 

dikkatlice geçirilir, beyaz globulin tabakasını mümkün olduğunca parçalamadan ve alttaki berrak sıvıyı 

bulandırmadan yeterince sıvı pipete çekilir. Bu fraksiyon albumin miktar tayini için aşağıda verilen 

basamaklarda kullanılır. 

Üç adet deney tüpü alınır ve Tablo 2'de verilen akışa göre hazırlanır. 

Tablo 2. Deney akışı 

Çözeltiler Kör Albumin Total Protein 

Saf su 1 - - 

Albumin fraksiyonu  1 - 

Serum (1/20) - - 1 

Biüret 4 4 4 

 

Tüpler karıştırılarak 15 dakika bekletilir. 540 nm'de köre karşı spektrofotometrede okunur. 

Absorbanslar standart eğriden değerlendirilerek albumin ve total protein konsantrasyonları elde edilir. 

Serum albumin değerini bulmak için elde edilen değer 0,8 (seyreltme faktörü nedeniyle) ile çarpılır. 

Serum total protein (g/L - Albumin (g/L) + Globulin (g/L) formülünde yerine konarak serum 

globulin konsantrasyonu elde edilir. 

0 2 4 6 8 10
12 14 



26 
 

Serum proteinlerinin normal değerleri: 

Total Protein     = 6-8 g/dL 

Albumin (A)      = 3,5-5,6 g/dL 

Globulin (G)     = 1,2-3,2 g/dL 

A/G = 1,6 

Yorum 

Serum albumini; albumin sentezinde azalma olduğu zaman (malnütrisyon, malabsorbsiyon, 

karaciğer sirozu, cerrahi müdahaleler, enfeksiyonlar, kanser, analbuminemi, bisalbuminemi) veya aşırı 

albumin kaybı olduğunda (nefrotiksendrom, yanıklar, vb.) azalır. Serum globulininın arttığı durumlar 

arasında: dehidrasyon, malnütrisyon, enrlamasyon, karsinomalar, myeloma, sarkoidozis ya da kollajen 

hastalıklar, karaciğer sirozu gibi nedenler sayılabilir. 

Sorular 

1- Proteinler yapılarına göre kaç basamakta incelenir? Kısaca anlatınız. 

2- Peptit bağı nasıl oluşur çizerek gösteriniz? 

3- Biuret deneyinin prensibi nedir? 

4- Üre kristalleri biuret ile tepkime verirken; % l'lik üre çözeltisi neden biuret ile tepkime vermez? 

5- Denatürasyon nedir? Proteinlerin hangi yapıları bozulmaz açıklayınız. 

6- Denatürasyona neden olan ajanlar nelerdir? 

7- İzoelektrik noktanın der evsel ve teorik tanımını yapınız? 

8- İzoelektrik nokta deneyin hangi prensibe göre yaptınız? 

9- Diyalizin amacı nedir? 

10- Diyalizin tamamlanıp tamamlanmadığı hangi çözeltilerle kontrol edilir? Neden? 

11- Diyalizin amacı nedir? 

12- Serum total protein miktarı hangi fraksiyonların toplamına eşittir 

13- Serum ve plazma arasındaki farklar nelerdir? Tanımlayınız. 

14- Serum albumin, serum globulinlerini çöktürmek için hangi solüsyonlar kullanılır? 
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İDRARDA GLİKOZ ARANMASI, FEHLİNG VE BENEDİCT TESTLERİ 

Normal koşullarda idrarda glikoz veya diğer bir monosakkarit bulunmaz. Ancak sütteki 

disakkarit olan laktozun gebelik ve lohusalık dönemlerinde idrarda çıkması fizyolojiktir. 

Monosakkaritler arasında idrar patolojisi açısından en önemlisi glikozdur. Dolaşımdaki glikoz böbrek 

glomerüllerinden süzülür ve tubuluslardan geri emilir. İdrarda glikozun varlığı genellikle kan glikoz 

düzeyinin yükseldiğine işaret eder. Normalde kan glikoz düzeyleri 70-100 mg/dL arasındadır. Kandaki 

konsantrasyon, glikozun tubuluslardan geri emilimi için böbrek eşiği olan 160 mg/dL'yi aştığında idrara 

glikoz çıkmaya başlar. İdrarda glikoz bulunmasına glikozüri denir.   

İdrarda şeker olup olmadığını anlamak için karbonhidratların indirgeyici özelliklerine dayanan 

deneyler uygulanır. Sıcak ve alkali ortamda glikozun indirgeyici olmasından yararlanılarak geliştirilmiş 

yöntemlerdir. Bu yöntemler, glikozun yanında laktoz, früktoz, galaktoz, pentoz gibi karbonhidratlarla ve 

ürik asit, kreatinin, glutatyon gibi indirgeyici özelliği olan diğer maddelerle pozitif sonuç verdiği için 

özgün değildir.                               

İdrarda glikoz aramak için glikoz oksidaz, peroksidaz ve bir kromojenin (o-toluidin) birlikte 

emdirildiği kağıt şeritler de kullanılabilir. Bu şeritler indirgeme yöntemlerinden daha hassastır. Ancak 

idrarda askorbik asit ve ürik asit miktarları artmışsa karbonhidratların reaksiyonu baskılanabilir. Piyasada 

bulunan bazı kağıt şeritler, indirgeme yöntemlerine göre hazırlanmıştır. 

Fehling Testi  

Ayıraçlar: 

- Fehling I :  %7  CuSO4  

- Fehling II:  350 g Sodyum-potasyum tartarat, 100 g NaOH litreye su ile tamamlanır. 

Deneyin yapılışı:  

1) Bir tübeeşit hacim Fehling I ve Fehling II ayıraçları konur ve açık alevde kaynatılır. Sıcakta 

ayıracın rengi değişmemelidir. Bu durum ortamda indirgen madde olmadığını gösterir.  

2) Kaynatılmış tüpe, ayıracın hacmi kadar idrar eklenir ve kaynatmaya devam edilir. Eğer glikoz 

varsa turuncu-kırmızı renkli bir çökelti oluşur. 

Deneyin prensibi: Her iki ayıraç karıştırıldığında aşağıdaki reaksiyon oluşur: 

CuSO4   +   2NaOH                              Cu (OH)2    +   Na2SO4 



28 
 

Oluşan bakır (iki) hidroksit, mavi renklidir. Alkali ortamda çökelir. Bu çökelmeyi önleyen, Fehling II 

ayıracındaki tartarat tuzudur. Böylece çözünmüş halde kalan bakır, şeker tarafından indirgenebilir. (Bakırın 

indirgenmesine ilişkin açıklamalar için 1. sınıf uygulamalarına bakınız). 

Benedict Testi   

Benedict ayıracı: 173 g sodyum sitrat, 100 g Na2CO3, 17.3 g CuSO4 saf su ile litreye tamamlanır. 

Deneyin yapılışı: Bir tübe 5 mL Benedict ayıracı konur. Üzerine 8 damla idrar katılır, karıştırılır 

ve kaynar su banyosunda 3 dakika tutulur. (İdrar 8 damladan fazla konulmamalıdır. Ortamda fazla idrar 

varsa fosfatlar çökeleceğinden sonuç net olmaz.)  

 Tüp kaynar su banyosundan çıkarıldıktan sonra aşağıdaki gözleme dayanarak değerlendirme yapılır: 

 

Kül rengi veya beyaz çökelti fosfatlardan ileri gelir. 

İdrarda Bulunan Şeker Türünün Saptanması  

Glikozdan başka şekerler de indirgeme reaksiyonunu verdiğinden idrarda çıkan şekeri tanımlamak için 

ayırıcı deneyler gerekir. Bu amaçla polarimetre, fermentasyon, ozazon oluşumu, her bir monosakkaride 

özgü kimyasal testler, kağıt veya ince tabaka kromatografisi gibi yöntemler kullanılır. Glikoz oksidaz içeren 

kâğıt şeritler, glikozu diğer şekerlerden ayırt etmekte pratik kolaylık sağlar.  

1) Polarimetre: Polarılmış ışığın titreşim düzleminin monosakkarit çözeltileri tarafından 

saptırılması prensibine dayanarak şekerleri tanımlamaya yarayan alettir. Polarimetre aletinde, içinden 

polarize ışığın geçtiği özel boruya incelenecek idrar veya karbonhidrat çözeltisi konur. Polarize ışık, tek 

düzlem üzerinde titreşen ışıktır. Okülerden görünen daire şeklindeki alanda iki farklı koyuluktaki renk 

birbirine eşit oluncaya kadar aletin ayar düğmesi sağa ya da sola çevrilir. Bu çevirme, polarılmış ışığın 

borudaki sıvı tarafından çevrilmiş olduğu yöne göre değişir. Glikoz eriyikleri, polarılmış ışığı sağa, 

früktoz eriyikleri sola çevirir. Bu özellikten yararlanılarak glikoz ve früktoz kolayca birbirinden ayırt 

edilir. 

2) Fermentasyon: Monosakkaritlerin bira mayasının kataliziyle etil alkol ve karbondioksite 

ayrışmasına fermentasyon denir. Bu deney, şekerden alkol yapımının prensibini oluşturur.  
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Bir şekerin fermentasyon reaksiyonunu vermesi için  

a) Karbon sayısının üç ile tam bölünebilmesi,  

b) Üçüncü karbondaki H ve OH gruplarının sterik durumunun (mekandaki üç boyutlu 

konfigürasyonları) glikoza benzemesi gereklidir. Örneğin, 5 karbonlu pentoz fermentasyona uğramaz. 

Fermentasyon yapan enzimlerin stereospesifik oluşları nedeniyle 3. karbondan itibaren glikoza benzer 

olan monosakkaritler fermentasyona uygundur. Glikoz, früktoz, mannoz ve maltoz fermentasyona 

uğrar.  Galaktoz, laktoz ve pentozlar ise fermentasyona uğramaz.  

Bu amaçla, taze bira mayası ile karıştırılmış idrar ve bir miktar toz bira mayası fermentasyon 

borusuna kapalı ucunda hava kalmayacak şekilde doldurulur. Etüvde 37-40oC'de 3-4 saat bekletilir. Bu 

süre sonunda kapalı uçta bir boşluk oluşursa, fermentasyon deneyi pozitiftir. Bu deney sırasında bira 

mayasının katalitik etkisiyle şeker, etil alkol ve CO2’e parçalanır. Boruda oluşan hava boşluğu, 

reaksiyonda açığa çıkan karbondioksitten ileri gelir. 

3) Ozazon deneyi: Özellikle glikozu galaktoz veya laktozdan ayırt etmek için kullanılır. 

Fenilhidrazin, karbonil grubu içeren bileşikler ile hafif asit ortamda reaksiyona girerek, fenilhidrazonları, 

daha sonra da ozazonları oluşturur. Her şekerin oluşturduğu ozazon kristallerinin ergime noktası ve şekilleri 

farklı olduğundan, bu deney şeker türlerinin saptanmasında önem taşır. 

Fenilhidrazin ayıracı: 2 g sodyum asetat, 3 g fenilhidrazin HCl, 10 mL su açık alevde karıştırılarak bulanık 

bir çözelti elde edilinceye kadar ısıtılır.  

Deneyin yapılışı:  Deney tüplerine 1 mL idrar ve 2 mL sıcak fenilhidrazin ayıracı konulur. Tüplerin 

ağzı pamukla kapatılarak iyice karıştırılır ve kaynar su banyosuna daldırılır. Kristaller oluştuktan sonra 

tüpler su banyosundan çıkarılır, oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Kristaller lam-lamel arasında 

mikroskopta incelenir. 

Glikozazonlar iğne veya çam dalı, laktozazonlar ise deniz kestanesi şeklinde görülür.   
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    Laktozazonlar                                              Glikozazonlar 

 

4) Özel Kimyasal Testler: Bunlar içerisinde en çok bilinenleri früktoza özgü Seliwanoff testi, 

pentozlara özgü Bial’in orsinol testi ve laktoz/galaktoza özgü müsik asit testidir. 

Seliwanoff testi: Sıcak hidroklorik asit, früktozu hidroksimetil furfurala çevirir. Bu da rezorsinol 

ile bağlanarak kırmızı renkli bir bileşik oluşturur. 

Ayıraç:  50 mg rezorsinol, 35 mL derişik HCl,  su ile 100 mL’ye tamamlanır. 

0.5 mL idrar, 5 mL ayıraç üzerine eklenir ve kaynama noktasına kadar ısıtılır. Früktoz 30 saniye içinde 

kırmızı renk oluşturur. Ancak glikoz konsantrasyonu ≥2 g/dL ise 30 saniye sonra früktoz gibi sonuç 

alınabilir. Früktoz, esansiyel früktozüri denilen genetik bozuklukta idrara çıkar. 

Pentozlar için Bial’in orsinol testi: Pentozlar, sulu asitlerle ısıtılınca furfural oluşur. Bu da orsinol 

ile kondanse olarak mavi-yeşil renkte ürünler oluşturur. 0.5 mL idrar, 5 mL ayıraca eklenir ve kaynayana 

kadar ısıtılır. Pentoz varlığında mavi-yeşil renk oluşur. Test, 100 mg/dL pentoza duyarlıdır. Früktoz 

varlığında kırmızı, diğer karbonhidratlarda ise sarı-kahverengi renk görülür. 

Müsik asid deneyi: Laktoz ve galaktoza özgü bir deneydir.  Bir porselen kaba 50 mL idrar ve 

10 mL derişik nitrik asit katılır. Kapalı bir ocakta su banyosu üzerinde bu sıvının 1/6'sı kalıncaya kadar 

ısıtıldıktan sonra soğumaya bırakılır. Birkaç saat sonra dipte beyaz bir çökelek oluşur. Çökeleğin 

üstündeki sıvı dökülerek, tüpte kalan birkaç damla sıvı ile çökelek iyice karıştırılır, lam-lamel arasında 

mikroskopta incelenir. 

Gebelikte ve süt veren kadınların idrarında laktoz bulunması normaldir. Galaktoz, konjenital 

galaktozemi denilen metabolik bozuklukta idrara çıkar. 
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İDRAR ANALİZİ 

İdrar; böbrek glomerül ve tubuluslarında filtrasyon, reabsorpsiyon, sekresyon ve ekskresyon 

mekanizmaları ile oluşan bir sıvıdır. Bileşiminde başlıca üre, ürik asit, kreatinin, sodyum, potasyum, 

klor, kalsiyum, fosfat, oksalik asit, sitrik asit, vitaminler, hormonlar ve hormon metabolitleri bulunur.  

Böbrekler, idrar oluşturmanın yanında organizmada şu fonksiyonları üstlenir: 

 Su-elektrolit ve pH dengesinin sağlanmasında temel rol oynar (sıvı homeostazı). 

 Metabolizma son ürünlerinin ve karaciğerde zehirsizleştirilen (suda erir hale gelen) toksik ürünlerin 

vücuttan atılmasını sağlar (ekskresyon).   

 Renin, eritropoietin ve kalsitriol hormonlarının ve bazı metabolitlerin (örn. kreatin) sentezinde görev alır 

(endokrin ve metabolik fonksiyon). 

Normalde her iki böbrekten dakikada geçen plazma miktarı 650 mL’dir (1200 mL kan). Bunun dakikada 

125 mL’si glomerüllerden süzülür ve glomerüler filtratı oluşturur. Glomerüler filtrata plazma proteinleri ve 

proteine bağı maddeler dışında kalan tüm maddeler geçer. Daha sonra bu filtratın içeriği tubulusun farklı 

kısımlarında değişikliğe uğrar, vücut için gerekli maddeler geri emilirken zararlı veya yararsız maddeler 

tubuler filtrata salgılanır. Böylece bu maddelerin idrar yolu ile atılımı sağlanır. Kısaca idrar, kanın 

böbrekler tarafından oluşturulan bir ultrafiltratı olarak tanımlanabilir. İdrar, öncelikle böbrek ve üriner 

sistem fonksiyonunun göstergesi olarak incelenir. Bunun yanında, bazı sistemik hastalıklar da idrarın 

bileşiminde değişikliğe yol açabilir. Bu değişiklik, normalde çıkan maddelerin konsantrasyonunda 

değişme veya normalde bulunmayan bazı ürünlerin patolojik atılımı şeklinde olabilir. İdrar analizi klinik 

tanıya önemli katkıda bulunur. 

İdrarın incelenmesi genellikle üç aşamada gerçekleştirilir: 

1) İdrar toplanması 

2) Tam idrar tahlili 

a) İdrarın fiziksel özelliklerinin incelenmesi 

b) İdrarın kimyasal özelliklerinin incelenmesi  

c) Mikroskobik inceleme  

       3)  Mikrobiyolojik inceleme  

İdrar Toplanması  

İdrar örneği, hastanın yaşına ve yapılması istenilen analize göre, temiz (tercihen steril) bir kapta toplanır. 

İdrar analizi, örnek hastadan alındıktan sonra 30 dakika içinde tamamlanmalıdır. Eğer bu mümkün 

değilse, ağzı kapalı bir kapta buzdolabında saklanmalı, gerekirse koruyucu madde eklenmelidir. 

İdrar analizleri için aşağıdaki idrar örnekleri kullanılabilir: 
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Rastgele idrar örneği (spot idrar): Gün içinde, herhangi bir zamanda elde edilen idrar örneğidir. 

İdrarın mesanede ne kadar süreyle kaldığı bilinmediği için elde edilen sonuçların yorumlanması zordur. 

İdrar seyreltik olduğunda düşük konsantrasyondaki bileşikler saptanamayabilir. 

Sabah ilk idrar örneği (8 saatlik örnek): Rutin idrar analizleri için tercih edilen örnektir. Gece 

yatmadan önce mesane boşaltılır ve sabah ilk idrar toplanır. Bu örnekler rastgele örneğe kıyasla daha 

sabit, daha derişik ve asit karakterdedir. Hücrelerin, silindirlerin ve mikroorganizmaların incelenmesi 

için uygun bir örnektir.    

Sabah ikinci idrar örneği: Bu örnekler daha çok proteinürilerin sınıflandırılmasında ve mesane 

mukozasının sitolojik incelemelerinde tercih edilir. 

24 saatlik idrar örneği: İdrarda yapılacak bazı kantitatif incelemelerde 24 saatlik idrar 

toplanması gerekir. Bunun için hasta ilk gün sabah idrarı hariç, gün ve gece boyu çıkarttığı bütün idrarı 

ve ertesi sabah ilk idrarını bir kapta biriktirir. Hastaya verilecek şişe kapaklı, koyu renkte, temiz ve 

günlük idrar miktarına yetecek büyüklükte (yaklaşık 2 L) olmalıdır. Yapılacak incelemeye göre kabın 

içine uygun koruyucu madde, laboratuvar elemanı tarafından önceden eklenir (HCl ve Na2CO3 gibi). 

Koruyucu maddeler idrarda ölçülecek metabolitin bekleme sırasında bozulmamasını sağlar. Bunun 

yanında, hastaya topladığı idrarı soğuk bir yerde muhafaza etmesi de önerilir. 

İdrarın tam 24 saatlik olduğundan şüphe ediliyorsa, kreatinin miktarı tayin edilir. Çünkü idrar 

kreatinini besinsel kaynaklı olmayıp kişinin vücut kas kütlesiyle orantılıdır. 24 saatlik idrarda, kg vücut 

ağırlığı başına düşen kreatinin miktarı kadınlarda 14-22 mg, erkeklerde 20-26 mg'dır. Bu değerler, 

kişinin vücut ağırlığı ile çarpılarak 24 saatte atılması gereken kreatinin miktarı hesaplanır. 

Sediment ve rutin analizler için sabah ilk idrarı kullanılır. Gece boyunca mesanede birikmiş olan 

idrar, günün herhangi bir zamanındaki idrara göre daha konsantredir. Çalışılacak örneğin idrar olduğunu 

kesinleştirmek için gerektiğinde basit kalitatif deneyler yapılabilir. İdrar klorür, sülfat, kreatinin ve üre 

reaksiyonları verir, son iki maddeyi büyük miktarlarda kapsar. Suyu uçurulduğunda geride üre, ürik asit, 

hippurik asitten zengin bir artık bırakır. Basit olarak bir sıvının idrar olduğundan şüphe edildiği takdirde 

üre veya kreatinin varlığı araştırılmalıdır. Bu iki madde canlı organizma tarafından sentezlenebilen 

azotlu son ürünlerdir.  

 İdrarda klorür aranması: İdrar üzerine birkaç damla derişik HNO3 damlatılarak asitlendirilir ve 

gümüş nitratın sudaki çözeltisinden birkaç damla katılır. İdrarda klorür varsa gümüş klorürün 

çöktüğü ve beyaz bulanıklık oluştuğu görülür.  

 İdrarda sülfat aranması: Bir miktar idrarın üzerine birkaç damla derişik HCl damlatılıp üzerine 

baryum klorür katılırsa baryum sülfat oluşumuna bağlı beyaz bulanıklık görülür. 

 İdrarda üre aranması: İdrar üzerine biraz sodyum hipobromit damlatılır, çalkalanır, ufak beyaz 
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kabarcıklar çıktığı görülür. Bunlar ürenin parçalanmasıyla serbestleşen azot gazından ibarettir. 

 İdrarda kreatinin aranması: İdrar üzerine pikrik asidin sudaki çözeltisinden damlatılır ve alkali 

oluncaya kadar NaOH katılır. Kırmızı-turuncu renk oluşursa kreatinin vardır (Jaffe reaksiyonu). 

 

TAM İDRAR TAHLİLİ 

Biyokimya laboratuvarlarında yapılan bu işlem üç aşamalıdır. 

a) Fiziksel inceleme: İdrarın görünüm, koku, yoğunluk ve pH’sının değerlendirilmesidir. 

Görünüm: İdrarın görüntüsü ve rengi cam silindirde incelenir. Taze idrar kehribar sarısıdır. Bu 

rengi ürokromlar verir. Az miktarda üro- ve koproporfirin de renge katkıda bulunur. İdrar rengindeki 

değişmeler patolojik durumlar hakkında ipucu verir. 

 Açık renkli idrar fazla su atılmasına bağlıdır, genellikle düşük yoğunlukla birlikte olur.  

 Normal idrar örneği bekletilirse ürokrom pigmenti oksitlendiği için koyu renk alır.  

 Çay renginde idrar, bilirübin veya kan varlığını düşündürür. 

 Bekletilmekle siyahlaşan idrarda homojentisik asit (alkaptonüri) veya melanin pigmenti 

varlığı düşünülmelidir. 

 İdrarda normalden fazla ürobilin varsa renk koyu sarı-turuncu olur, beklemekle kahverengine 

değişir.  

İdrarın görüntüsü normalde berrak olmalıdır. Bulanık veya tortulu idrarda patolojik maddeler olduğu 

düşünülür. İdrarda bulanıklığa yol açan haller: 

 Çok fazla epitel hücresi çıkması 

 İdrarda yağ ve lenf sıvısı bulunması 

 İdrarda bakteri bulunması  

Koku: İdrarın kendine özgü kokusu vardır. Bu koku idrardaki fenollerden kaynaklanır. Bunun 

dışında bazı patolojik durumlarda idrarın kokusu değişir. Örneğin kontrol edilemeyen diyabet 

hastalığında keton cisimleri çıktığı için idrarda aseton kokusu alınır. Bekletilmiş ve bakteri üremiş 

idrarda amonyak kokusu olur. Bunun nedeni bakteride bulunan üreaz enziminin üreyi parçalayarak 

amonyak oluşturmasıdır. 

Hacim: Sağlıklı bir kişide bir günde 700-2000 mL idrar çıkar. Bu miktar, diğer yollarla 

kaybedilen su miktarıyla ve günlük alınan suyla yakından ilişkilidir. Günlük ortalama idrar miktarı 

erkeklerde 1500 mL, kadınlarda 1200 mL’dir. Hacmi ölçülecek idrar, büyük bir ölçü silindirine 

köpürtülmeden konur. Üst hizasındaki ölçü çizgisi (mL) okunur. İdrar miktarı 24 saatlik idrar 

toplandığında anlamlıdır. Bir miksiyonluk idrarın miktarı fazla önem taşımaz.  

İdrar hacmindeki değişiklikler için aşağıdaki tanımlar kullanılır. 
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Poliüri: 24 saatlik idrar miktarının 2000 mL'yi geçmesidir. Poliüri nedenleri:  

 Kanda miktarı artan bazı maddeleri idrarla atabilmek için çok idrar çıkartılır. Örneğin 

diabetes mellitus hastalığında böbrek eşiğini aşan kan glikoz konsantrasyonunda glikoz 

idrarla atıldığından idrar hacmi artar. Bu nedenle hastalar çok su içme gereksinimi duyar 

(polidipsi). 

 Şekersiz diyabet (diabetes insipidus) hastalığında böbrekten suyun geri emilimi 

bozulduğundan çok fazla miktarda idrar çıkartılır.  

 Vücutta ödemlerin çözülmesi sırasında, doku aralıklarında biriken sıvı idrarla atılır ve idrar 

hacmi artar.  

 Fazla su içilmesi veya fazla sulu gıda alınmasında idrar miktarı artar.  

 Bazı psikolojik bozukluklarda çok su içilmesine bağlı poliüri görülür. 

Oligüri: 24 saatlik idrar miktarının 400 mL'den az olmasıdır. Az su içmek, çok terlemek, diyare 

ve kusma gibi sıvı kaybının çok olduğu durumlar, yaygın ödeme yol açan haller, kanama, şok, kalp 

yetmezliği gibi böbrek kan akımının azaldığı durumlar ve böbrek yetmezlikleri oligüri nedenleridir.  

Anüri: 24 saatlik idrar miktarının 50 mL'nin altında olmasına veya yokluğuna denir. Taş, tümör, 

hipertrofik prostat gibi nedenlerle idrar akışının önlendiği durumlarda, böbrek yetmezliğinde görülür. 

Pollaküri: Genellikle 24 saatte 4-5 kez idrara çıkılır. İdrar miktarında artış olmadan idrara 

çıkma sıklığının artmasına pollaküri denir. Psikojenik veya organik nedenlerle (üriner sistem 

enfeksiyonları, sistit) görülür.  

Yoğunluk (dansite): Normal idrar yoğunluğu 24 saatlik örnekte 1015-1020 g/L’dir. Günün 

herhangi bir saatinde alınan idrar örneğinin dansitesi 1005-1020 g/L’dir. İdrar yoğunluğu ürometre 

(dansitometre) adı verilen gereçle ölçülür. Filtre edilmiş idrar bir ölçü silindirine konur ve ürometre 

idrarın içine yavaşça bırakılır. Ürometrenin dengeye gelmesi ve sabit durması beklenir. Bu işlem 

sırasında ürometrenin cam silindirin çeperlerine değmemesine dikkat edilir. İdrarın üst yüzeyinin 

ürometre üzerindeki seviyesi okunur. Ürometre 150C’lik sıvı için ayarlanmıştır. Daha sıcak veya soğuk 

bir idrarın gerçek dansitesi hesapla bulunur. Bunun için idrarın sıcaklığı bir termometreden okunur. 150C 

üzerindeki her 30C’lik sıcaklık farkı için okunan yoğunluğa 1 eklenir, l50C'nin altındaki her 30C için 1 

çıkartılır. Örneğin 210C'deki idrarın okunan dansitesi 1005 ise, gerçek dansitesi 1007 g/L olacaktır.  

Plazma ozmolalitesine eşit ozmolalitede idrar çıkarılmasına izostenüri denir (250-350 mosm/L). Böyle 

bir idrarın dansitesi 1010 g/L’dir. İdrar dansitesinin artması (1035-1040 g/L) hiperstenüri; dansitenin 

1010 g/L’den düşük olması hipostenüri varlığına işaret eder. 

Hiperstenüri nedenleri: 

 İdrarda çözünmüş maddelerin artması, örneğin çok miktarda NaCl, protein veya glikoz 
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çıkması (idrarda madde fazının artması) . 

 Az su içilmesi veya terleme nedeniyle normalde atılan maddelerin çok az idrarla çıkarılması 

(İdrarda sulu fazın azalması). 

Hipostenüri nedenleri: 

 Normalde çıkarılması gereken maddelerin idrarla atılamaması (böbrek fonksiyon 

bozukluğu) 

 Çok fazla su içilmesi sonucunda idrar yoğunluğunun azalması (çözünmüş madde miktarının 

idrar hacmine oranının azalması). 

 Vücut fonksiyonlarındaki bozukluklar sonucu, vücudun su tutma yeteneğinin ortadan 

kalkması (diabetes insipidus). 

pH: İdrar pH'ı beslenmeye bağlı olarak değişmekle birlikte, normal beslenme koşullarında idrar 

hafif asittir. Normal idrar pH'ı 5-8, ortalama 6'dır. İdrar pH'ı genellikle yapısındaki primer fosfatlardan 

ileri gelir. İdrar örneği beklemekle alkalileşeceğinden, pH taze idrarda tayin edilmelidir. Keton 

cisimlerinin varlığı pH'ı düşürür. Üreyi parçalayıp amonyak oluşturan bakteriler idrar pH'ını 

alkalileştirir.  

İdrar pH'ı turnusol ve endikatör kâğıtları yardımı ile ölçülür. Endikatör kâğıdı üzerine idrar 

değindirildiğinde ortaya çıkan renk skaladan karşılaştırılarak pH saptanır. Turnusol kâğıdı ile idrarın 

asit veya alkali olduğu anlaşılabilir.  

b) Kimyasal inceleme: Klinik biyokimya laboratuvarlarında, idrarda protein, glikoz, bilirübin, 

ürobilinojen, keton cisimleri gibi bileşiklerin varlığı öncelikle kalitatif metotlarla araştırılır. Daha sonra 

gerekirse bu bileşiklerin düzeyleri kantitatif yöntemlerle tayin edilir. Uygulaması kolay ve hızlı sonuç 

verdiği için rutin idrar analizinde tercih edilen bir yöntem de idrar stripleridir. İdrar stripleri, uygun 

ayıraçlar emdirilerek hazırlanmış şeritlerdir. Glikoz, keton cisimleri gibi tek bir analiz için geliştirilmiş 

olanların yanı sıra idrar dansitesi, lökosit, eritrosit, nitrit, keton cisimleri, bilirübin, ürobilinojen, protein 

ve glikoz varlığını gösteren tipleri de mevcuttur. Bu stripler üreticiler tarafından belirtilen süre boyunca 

idrar içinde tutulur, bu sürenin sonunda şerit üzerinde oluşan renk değişikliği kutu üzerindeki renklerle 

karşılaştırılarak sonuçlar semikantitatif olarak saptanır. 
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Strip idrara daldırılır.                                    İdrarın fazlası süzülür. 

                                   

                                  Oluşan renk şiddeti karşılaştırılır. 

                            Süreli deneyler için kronometre kullanılır. 

 

c) Mikroskobik inceleme (idrar sedimentinin incelenmesi): 5-10 mL idrar 3-5 dak. 600 g’de 

santrifüj edilir, üst faz atılır. Çökelti (sediment), tüpte kalan bir-iki damla idrar içerisinde iyice 

karıştırılır. Karışımdan bir damla temiz bir lam üzerine alınır, üzerinde hava kabarcığı olmamasına 

dikkat edilerek lamel kapatılır ve mikroskop altında incelenir. Normal idrarda sadece birkaç epitel 

hücresi ve az sayıda kristaller görülür. İdrar sedimentinde eritrosit görülmesi hematüri, lökosit görülmesi 

piyuri, bakteri görülmesi bakteriüri, protein silindirleri görülmesi silindirüri, ürat, oksalat, fosfat gibi 

tuzların kristallerinin görülmesi kristalüri olarak adlandırılır. 

İdrar sedimentinde görülebilen hücreler şunlardır: 

Eritrosit: Çok soluk sarı renkte, homojen, ışığı kıran, yuvarlak veya iki tarafı oyuk bir disk 

şeklinde, çekirdeksiz hücrelerdir. Normal idrarda eritrosit bulunmaz. 

Lökosit: Eritrositlerden daha büyük, heterojen, yuvarlak, renksiz, çekirdekli hücrelerdir. 

Normal sedimentte kadınlarda 1-5, erkeklerde 1-2 adet görülebilir. 
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Epitel hücresi: Daima lökositten büyük, renksiz, nukleuslu, çeşitli şekillerde olabilen 

hücrelerdir. Dış genital organ epiteli, normal idrar sedimentinin en büyük hücresi olup yassı epiteldir. 

Kadın idrarında çok, erkek idrarında ise az sayıda bulunur. Böbrek ve idrar yolları epiteli ise normal 

idrar sedimentinde bulunmaz, ciddi böbrek hastalıklarında çıkar. Bunlardan başka mantarlar ve maya 

denilen renksiz çift duvarlı oval veya armut biçiminde mikroorganizmalar da görülebilir. Eritrositin 

katılan birkaç damla sulu asetik asitle erimesi, buna karşılık maya hücrelerinin erimemesi ayırıcı tanıda 

yararlı olur. Bekletilmiş idrarda bakteri üreyebilir.  

Silindirler: Silindirler protein yapıda, böbrekte oluşan ve bu nedenle şekilleri böbrek 

tubulusuna benzeyen idrar sedimenti elemanlarıdır. Genellikle protein reaksiyonu pozitif olan idrarın 

sediment incelemesinde görülür ve patolojinin böbrekte olduğuna işaret ederler. İdrarın mikroskobik 

incelemesinde, kenarları paralel, çevreleri keskin göründüğü için bulunduğu düzlemden ayrılır. 

Büyüklük, boy ve kalınlıkları değişir. Düz, büküntülü, spiral, kıvrık olabilirler. Silindirin temelini 

hiyalin bir matriks oluşturur, bazen şekilsiz ince veya kalın granüller içerir. Başlıca dört tip silindir 

vardır:  

Hiyalin silindir: Saydam, ince, uzun, çevresi az keskin, yüzeyi homojendir. 

Balmumsal silindir: Donuk sarımtrak renkli, ince veya kalın, çevresi koyu ve çok keskin, yüzeyi 

homojendir. 

Granüler silindir: Koyu renkli, uzun veya kısa, çevresi keskin, yüzeyi irili ufaklı taneciklerle 

kaplıdır. 

Hücresel silindir: Eritrosit, lökosit veya epitel hücrelerinin yan yana yapışması ile meydana 

gelirler. İçerdikleri hücreye göre adlandırılırlar. 

Silindirlerden daha ince ve uzun, saydam ve şeride benzeyen oluşumlara silindiroidler denir. 

Kenarları paralel olmayıp genellikle bir ucu sivri bir ucu yuvarlaktır. Klinik açıdan önemli değildir.  

İdrarın bazı kimyasal maddelerle doygunluğa ulaşması bu maddelerin çökelmesine ve 

sedimentte kristallerin görülmesine yol açar. En sık rastlanılanlar tuzların oluşturduğu kristallerdir. 

Amino asit metabolizma bozukluklarında lösin, tirozin, sistin kristalleri, ilaç tedavisi nedeniyle ilaç 

kristalleri görülebilir. Bunlardan yaygın olanı amorf sülfonamid kristalleridir. Patolojik sedimentte 

bakteri, mantar, parazit ve parazit kistleri görülebilir. 

Fosfat kristalleri: Alkali idrarda bulunan renksiz amonyum veya magnezyum fosfat 

kristalleridir. Tersiyer fosfat kristalleri tabut kapağı, sekonder kalsiyum fosfatlar ise kama veya 

iğnelerden oluşmuş rozet şeklindedir. 
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Ürat kristalleri: Asit idrarda bulunan, sarı veya kahverengi pigmentli amonyum ürat 

kristalleridir. İrili ufaklı yuvarlaklar veya dikenli atkestanesi gibi görünürler. 

Ürik asit: Asit idrarda bulunur, sarı veya kahverengidir. Fıçı, prizma, iğne, ekmek dilimi, rozet 

gibi görünürler. 

Oksalat kristalleri: Renksiz kalsiyum oksalat kristalleri halinde asit ve nötral idrarda bulunur. 

Mektup zarfı biçimindedir. 

İdrar sedimentinde az sayıda ürat, fosfat ve oksalat kristallerinin bulunması normaldir. 

 

      

                            Eritrosit                                                                    Lökosit 

 

     

                     Lökosit silindir                                                     Hiyalin silindir 
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                        Fosfat taşı                     Oksalat taşı 

 

                                    

                                                              Eritrosit silindirleri 
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HEMOGLOBİN ÖLÇÜM DENEYİ  

 

   Hemoglobin, 4. Hem molekülünün demirleriyle birlikte bir globülin molekülünün histidinlerinin 

imidazol azotlarına bağlanmasından oluşmuş bir bileşiktir. 

   Hemoglobin eritrosit sitoplazmasının major bileşiği olup,hücre kuru ağırlığının %90’ına eşdeğerdir 

ve bir oksijen transport proteinidir. 

   Hemoglobin tayini; Venöz veya kapiller kanda Hb konsantrasyonu ölçümü oldukça sık kullanılan 

bir laboratuar testidir. 

   Klinik Önemi: 

   Hemoglobinin, normal değerlerden düşük olması anemiyi, yüksek olması ise polisitemiyi 

(eritrositoz) düşündürür. 

   Aneminin araştırılmasında Hb konsantrasyonunun yanı sıra hematokrit ölçümü ve eritrosit sayımı 

birlikte yapılmalıdır. 

   Prensip: 

   Hemoglobin ferrisiyanürle methemoglobine oksitlenir ve methemoglobin, kan ilavesiyle dayanıklı 

siyanmethemoglobine çevrilir. 

   Siyanmethemoglobin absorbansı 540 nm’de ölçülmek suretiyle doğruluğu bilinen 

siyanmethemoglobin standartları ile kıyaslanır. 

   Örnek:Çalışma için gerekli olan numune EDTA ile antikoagüle edilmiş 0,02 ml tam kan veya 

parmaktan direkt olarak alınan aynı miktar kandır. 

   Raktifler: 

   1-Drapkin Solüsyonu: 0,20 gr K3Fe(CN)6 

                                           0,05 gr KCN 

                                           1,00 gr NaHCO3 

   distile suda çözülüp 1000 ml’ye distile su ile tamamlanır. 

   2-Siyanmethemoglobin Standardı: 

   Değişen yüzde oranlarda bulunan (genellikle %60 mg) ticari preparatlar şeklindedir. 
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   Deney: 

   5 ml drabkin solüsyonuna 0,02 ml kan dikkatli bir şekilde pipetlenir, pipete tekrar tekrar drabkin 

solüsyonu çekerek pipetteki kanın solüsyon içine alınması sağlanmalıdır. Daha sonra tüp döndürülerek 

yavaş yavaş karıştırılır. 10-15 dakika kendi halinde bekletilir. 

   Dilüe edilmiş köre (Drabkin solüsyonuna) karşı, kolorimetrede 540 nanometrede okunur. 

   Kalibrasyon eğrisinden hemoglobin gr/100 ml kan şeklinde değerlendirilir. 

   Kalibrasyon eğrisinin hazırlanması: 

   Hemoglobin ölçümü amacıyla spektrofotometreleri ayarlamak için içinde 60 mg 

siyanmethemoglobin/100 ml hemoglobin içeren hazır preparatlar kullanılır. Kullanılan dilüsyon 

0,02+5,00=1/251’dir. 

   60 mg’lık standart 60x251/100=15,06 gr hemoglobin/100 ml tam kan değerine karşılık gelir. 

Kalibrasyon eğrisi üzerinde diğer noktaları belirlemek için standardın doğru dilüsyonları yapılır. 

 

Tüp                                İçindekiler                         Gram Hb/100 ml kan 

1. (Kör)                          6 ml dilüent (Drabkin)                        0 

2.                                   6 ml standart                                      15 

3.                                   4 ml standart+2 ml dilüent               10 

4.                                   3 ml standart +3 ml dilüent              7,5 

5.                                   2 ml standart+4 ml dilüent                5 

O.D.         Hb gr/dl 

0,240            9 

0,290           11 

0,320           12 

0,400           15 

0,455           17 

   540 nm’de köre karşı her tüpün absorbansı ölçülür. Standart eğriye göre değerlendirilerek gram 

hemoglobin/100 ml kan değerleri hesaplanır. 
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