
TTüüplere konulan kan neden plere konulan kan neden 
ppııhthtıılalaşşmaz?maz?



Konu SeKonu Seççimi: EDTA imi: EDTA 
komplekslerikompleksleri



�� Kimya konusu Kimya konusu ĐĐle le ĐĐlgisi:lgisi:
Sizlerle o dSizlerle o dışışararııdan eve girmedidan eve girmediğğiniz iniz 

ççocukluk yocukluk yııllarllarıınnııza geri dza geri döönelim. nelim. 
ArkadaArkadaşşlarlarıınnıızla sokakta oyun oynarken kazla sokakta oyun oynarken kaçç
kere yere dkere yere düüşşüüp de dizleriniz, kollarp de dizleriniz, kollarıınnıız z 
yara bere iyara bere iççinde ainde ağğlayarak eve dlayarak eve dööndndüünnüüz z 
hathatıırlrlııyor musunuz? Anneniz sizi o halde yor musunuz? Anneniz sizi o halde 
ggöörrüünce nce öönce ''Niye dikkat etmiyorsun? '' nce ''Niye dikkat etmiyorsun? '' 
diye azarlar, sonra yaraldiye azarlar, sonra yaralıı olan bolan böölgeyi lgeyi 
mikrop kapmasmikrop kapmasıın diye temizlerdi. Yarann diye temizlerdi. Yaranıız z 
temizlendikten sonra yarantemizlendikten sonra yaranıın n üüzeri, hemen zeri, hemen 
kabuk bakabuk bağğlardlardıı. Bu kabukta yara iyice . Bu kabukta yara iyice 
kapandkapandııktan sonra kuruyup kendiliktan sonra kuruyup kendiliğğinden inden 
ddüüşşerdi.erdi.



Ufak bir yaranUfak bir yaranıın kn kıısa bir ssa bir süüre ire iççinde inde 
kapanmaskapanmasıı sansanıırrıım sizlerinde dikkatini m sizlerinde dikkatini 
ççekmiekmişştir. Herhangi bir kesik olaytir. Herhangi bir kesik olayıında neden nda neden 
insan kan kaybinsan kan kaybıından ndan öölmez? Kanlmez? Kanıın durmasn durmasıınnıı
sasağğlayan nedir? layan nedir? ĐşĐşte bte büüttüün bu sorularn bu sorularıın n 
cevabcevabıı ççok kolay; Kanok kolay; Kanıın Pn Pııhthtıılalaşşma ma öözellizelliğğinin inin 
olmasolmasıı. Kan. Kanıın pn pııhthtıılalaşşmasmasıınnıın nasn nasııl oldul olduğğunu unu 
anlatmadan anlatmadan öönce kannce kanıın yapn yapııssıı ve gve göörevlerini revlerini 
hakkhakkıında nda ççok kok kıısa bir bilgi verecesa bir bilgi vereceğğiz. Daha iz. Daha 
sonrada sasonrada sağğllıık merkezlerinde bizlerden k merkezlerinde bizlerden 
alalıınnııp tp tüüplere konulan kanlarplere konulan kanlarıın neden n neden 
ppııhthtıılalaşşmadmadığıığınnıı ggöörecereceğğiz.iz.



Ders planDers planıı

……dkdkÖÖnerilen Snerilen Süürere

Organik bileOrganik bileşşiklerden iklerden EdtaEdta’’nnıınn
incelenmesiincelenmesi

KonuKonu

Organik KimyaOrganik KimyaÜÜnite Adnite Adıı

111/C1/CSSıınnııff

KimyaKimyaDersin AdDersin Adıı



ÖÖğğrenciler gruplara ayrrenciler gruplara ayrıılarak , larak , ööğğretmen kontrolretmen kontrolüünde deney yapabilirler.nde deney yapabilirler.
••Grupla Grupla ööğğrenme etkinliklerirenme etkinlikleri

ÖÖğğrenciler konunun derenciler konunun değğerlendirmesini yaparlar.erlendirmesini yaparlar.
••Bireysel Bireysel ööğğrenme etkinliklerirenme etkinlikleri

ÖÖncelikle ncelikle ööğğrencilere rencilere EdtaEdta’’nnıınn öözellikleri hakkzellikleri hakkıında bilgi verilir.nda bilgi verilir.
••Derse geDerse geççiişş

ÖÖğğrenciler konunun hedeflerinden haberdar edilir.renciler konunun hedeflerinden haberdar edilir.
••GGöözden gezden geççirmeirme

ÖÖğğretmenin retmenin ööğğrencilere daha rencilere daha öönce kan aldnce kan aldıırrııp aldp aldıırmadrmadııklarklarıınnıı sormassormasıı..
••GGüüddüülemeleme

ÖÖğğretmenin sretmenin sıınnııfa parmafa parmağığı sarsarııllıı bir bir şşekilde girerek kan aldekilde girerek kan aldıırdrdıım demesi.m demesi.ÖÖğğrenmerenme-- ÖÖğğretme Etkinlikleriretme Etkinlikleri
••Dikkati Dikkati ççekmeekme

••Ders kitabDers kitabıı
••DefterDefter
••Kalem Kalem 
••SilgiSilgi

••ÖÖğğrencirenci

••BilgisayarBilgisayar
••TepegTepegöözz
••TahtaTahta
••Kimya kitabKimya kitabıı
••Deney malzemeleri ( Kimyasal ve cam malzemeler)Deney malzemeleri ( Kimyasal ve cam malzemeler)
••Kalem Kalem 
••SilgiSilgi

KullanKullanıılan Elan Eğğitim Teknolojileriitim Teknolojileri-- AraAraçç-- GereGereçç ve ve 
Kaynaklar Kaynaklar 
••ÖÖğğretmenretmen

••DDüüz anlatz anlatıım ym yööntemintemi
••SoruSoru-- cevap teknicevap tekniğğii
••Laboratuar ortamLaboratuar ortamıında deney yapma.nda deney yapma.

ÖÖğğretmeretme-- ÖÖğğrenmerenme-- YYööntem ve Tekniklerintem ve Teknikleri

1.1.EdtaEdta’’nnıınn öözelliklerinin kavratzelliklerinin kavratıılmaslmasıı
2.2.EdtaEdta’’nnıınn nerelerde kullannerelerde kullanııldldığıığınnıın an aççııklanmasklanmasıı
3.3.EdtaEdta’’nnıınn aaççıık formk formüüllüünnüün yazn yazıılmaslmasıı
4.4.EdtaEdta ile yapile yapıılan bazlan bazıı analizlerin yapanalizlerin yapıılmaslmasıı..

ÖÖğğrenciye kazandrenciye kazandıırrıılacak hedef ve davranlacak hedef ve davranışışlarlar



ÖÖğğrencilere yaprencilere yapıılan deneylerle ilgili lan deneylerle ilgili 
sorular sorulur ve sorular sorulur ve ööğğrencilerin rencilerin 
verdiverdiğği cevaplar doi cevaplar doğğrultusunda konu rultusunda konu 
ya tekrar anlatya tekrar anlatııllıır yada kalr yada kalıınan nan 
yerden devam edilir. yerden devam edilir. ÖÖrrüümcek amcek ağığı
modeli ile modeli ile ööğğrenciler renciler 
dedeğğerlendirilir.erlendirilir.

ÖÖllççmeme-- DeDeğğerlendirmeerlendirme



Teorik bilgi:Teorik bilgi:

�� SSööyle Kan Nasyle Kan Nasııl Pl Pııhthtıılalaşışır? r? 
KANIN YAPISIKANIN YAPISI



�� Kan;Kan; Alyuvar, akyuvar ve Alyuvar, akyuvar ve trombositlertrombositler ile ile ççeeşşitli itli 
kimyasal maddelerin bir arada bulundukimyasal maddelerin bir arada bulunduğğu su sııvvıı bir bir 
dokudur. 3 tip kan hdokudur. 3 tip kan hüücresi vardcresi vardıır.r.

�� Alyuvarlar    :Alyuvarlar    : SaySayıı olarak daha fazladolarak daha fazladıır ve yar ve yaşşam am 
iiççin gerekli oksijeni sain gerekli oksijeni sağğlar. lar. 

�� Akyuvarlar :Akyuvarlar : ĐĐnsannsanıın organizmasn organizmasıınnıı ddışış etkilere etkilere 
karkarşışı savunurlar.savunurlar.

�� TrombositlerTrombositler :: PPııhthtıılalaşşmaymayıı sasağğlar. Kanlar. Kanıın birn birççok ok 
ggöörevi vardrevi vardıır. Bu gr. Bu göörevleri 2 genel barevleri 2 genel başşllıık altk altıında nda 
toplamak mtoplamak müümkmküün. Bunlar Organizmann. Bunlar Organizmanıın korunmasn korunmasıı
(P(Pııhthtıılalaşşma, bama, bağışığışıklklıık sistemi )ile bir organdan k sistemi )ile bir organdan 
didiğğer organa madde ve er organa madde ve ııssıı tataşışınmasnmasııddıır.r.



KANIN PIHTILAKANIN PIHTILAŞŞMASIMASI



�� Herhangi bir nedenle (yaralanma, Herhangi bir nedenle (yaralanma, ççizik, kesilme ) izik, kesilme ) 
babaşşlayan bir kanamada; kan damarlarlayan bir kanamada; kan damarlarıından kanndan kanıın n 
akmasakmasıınnıı öönlemek amacnlemek amacııyla meydana gelen syla meydana gelen süürereççlerin lerin 
ttüümmüüne ''Pne ''Pııhthtıılalaşşma'' deniyor. Peki ema'' deniyor. Peki eğğerer ppııhthtıılalaşşma olayma olayıı
gergerççekleekleşşmeseydi ne olurdu? meseydi ne olurdu? ÇÇok basit; en ufak bir ok basit; en ufak bir 
kanama bile durdurulamazdkanama bile durdurulamazdıı ve kan kaybve kan kaybıından ndan ööllüürdrdüük.k.

�� VVüücudumuzda bir kesik veya yaralanma olducudumuzda bir kesik veya yaralanma olduğğunda unda 
kanamaykanamayıı öönlemek (Pnlemek (Pııhthtıılalaşşmaymayıı sasağğlamak) ilamak) iççin ilk olarak in ilk olarak 
hasarlhasarlıı damar damar SerotoninSerotonin salgsalgıılayarak blayarak büüzzüüllüür.r. SerotoninSerotonin
kküüme yapmme yapmışış trombositlerdentrombositlerden salgsalgıılanlanıır.r. BBööylece kanylece kanıın n 
akmasakmasıı azalazalıır. Daha sonra kanr. Daha sonra kanıın in iççinde dainde dağığınnıık k şşekilde ekilde 
doladolaşşan an trombositlertrombositler devreye girer. devreye girer. TrombositlerTrombositler de de 
öözel bir madde salgzel bir madde salgıılayarak dilayarak diğğer enzimlerin bir yerde er enzimlerin bir yerde 
toplanmastoplanmasıınnıı sasağğlar. Bu olaylar. Bu olayıı karkarııncalarncalarıın bir yerde yem n bir yerde yem 
bulduklarbulduklarıı zaman dizaman diğğer karer karııncalarncalarıında orada nda orada 
toplanmastoplanmasıına benzetebiliriz.na benzetebiliriz.



�� TrombinTrombin ((ThrombinThrombin) kan) kanıı ppııhthtıılalaşşttııran bir ran bir 
proteindir. proteindir. Trombin'eTrombin'e ne kadar ihtiyane kadar ihtiyaçç varsa o varsa o 
kadar kadar üüretilir. retilir. TrombinTrombin, plazmada bulunan ve suda , plazmada bulunan ve suda 
erime erime öözellizelliğği olan Fibrinojeni fibrine yani suda i olan Fibrinojeni fibrine yani suda 
erimeyen haline derimeyen haline döönnüüşşttüürrüür. Bu da pr. Bu da pııhthtıılalaşşma ma 
olayolayıınnıın esas in esas işşlemidir. (Kanlemidir. (Kanıın pn pııhthtıılalaşşmasmasıında temel nda temel 
madde zaten Fibrinojen proteinidir. Fibrinojen, madde zaten Fibrinojen proteinidir. Fibrinojen, 
vvüücut icut iççinde erimiinde erimişş halde bulunmaktadhalde bulunmaktadıır. Pr. Pııhthtıı
iişşleminin duraleminin durağğan halidir.)an halidir.)

�� Fibrinin dFibrinin dışış yyüüzeyinde yapzeyinde yapışışkan parkan parççalar bulunur. alar bulunur. 
YaranYaranıın oldun olduğğu bu böölgede bu moleklgede bu moleküül yapl yapışışkan kan 
öözellizelliğğinden dolayinden dolayıı didiğğer fibrin moleker fibrin moleküüllerine yapllerine yapışıışır r 
ve uzun bir zincir meydana gelir. Oluve uzun bir zincir meydana gelir. Oluşşan bu an bu 
zincirler birbirlerinin zincirler birbirlerinin üüststüünden genden geççerek balerek balıık ak ağığına na 
benzeyen bir pbenzeyen bir pııhthtıı aağığı oluoluşştururlar. (Bu olaytururlar. (Bu olayıı da da 
öörrüümceklerin amceklerin ağğ öörmesine benzetebiliriz.) Olurmesine benzetebiliriz.) Oluşşan bu an bu 
ppııhthtıı aağığı kan hkan hüücrelerinin vcrelerinin vüücuttan dcuttan dışışararıı ççııkmaskmasıınnıı
engeller.engeller.





�� GGöörrüüldldüüğğüü gibi vgibi vüücudumuzda bir kesik veya cudumuzda bir kesik veya 
yaralanma olayyaralanma olayıı olduolduğğunda; vunda; vüücut hemen sistemli bir cut hemen sistemli bir 
şşekilde harekete geekilde harekete geççerek aerek aççıılan yaraylan yarayıı bir an bir an öönce nce 
onarmaya onarmaya ççalalışıışıyor. Aynyor. Aynıı sistem kolumuzu veya sistem kolumuzu veya 
bacabacağığımmıızzıı bir sehpaya veya abir sehpaya veya ağığır bir er bir eşşya ya 
ççarptarptığıığımmıız zamanda devreye giriyor. z zamanda devreye giriyor. ÇÇarpmanarpmanıın n 
etkisiyle etkisiyle ççarptarptığıığımmıız bz böölge hemen morarlge hemen morarıır. r. ÇüÇünknküü
kkıılcal damarlar parlcal damarlar parççalanalanıır ve ir ve içç kanama meydana kanama meydana 
gelir. Burada da hemen kangelir. Burada da hemen kanıın pn pııhthtıılalaşşma ma öözellizelliğği i 
devreye gire ve tedavi badevreye gire ve tedavi başşlar.lar.

�� Son olarak sizlere bir bilgi daha; Ameliyatlardan Son olarak sizlere bir bilgi daha; Ameliyatlardan 
öönce doktorlar hastannce doktorlar hastanıın kann kanıınnıı aldaldıırarak, hastanrarak, hastanıın n 
kankanıınnıın ne kadar zamanda donacan ne kadar zamanda donacağığınnıı tespit ettirir. tespit ettirir. 
ÇüÇünknküü bazbazıı insanlarinsanlarıın kann kanıı ççabuk pabuk pııhthtıılalaşşmaz ve maz ve 
kanama hemen durmaz. Bu durumda ameliyat ve kanama hemen durmaz. Bu durumda ameliyat ve 
ameliyat sonrasameliyat sonrasıında baznda bazıı zorluklara yol azorluklara yol aççabilir.abilir.











Kan pKan pııhthtıılalaşşmasmasıı ve K vitaminive K vitamini
�� YaYağğda eriyen bir vitamindirda eriyen bir vitamindir

Kan pKan pııhthtıılarlarıı vvüücutta bir seri kimyasal cutta bir seri kimyasal 
reaksiyon sonucunda olureaksiyon sonucunda oluşşur. K vitamini ur. K vitamini 
vvüücudun pcudun pııhthtıı üüretebilmesi iretebilmesi iççin mutlaka in mutlaka 
gerekli olan bir vitamindir. gerekli olan bir vitamindir. ÇüÇünknküü K vitamini K vitamini 
kankanıın pn pııhthtıılalaşşmasmasıı iiççin in öönemli olan nemli olan 
protrombininprotrombinin yapyapıımmıında gnda göörevlidir.revlidir.

�� K vitamini hayvansal ve bitkisel yiyeceklerin K vitamini hayvansal ve bitkisel yiyeceklerin 
ççooğğunda bulunur. En zengin olanlarunda bulunur. En zengin olanlarıı, , 
ııspanak, yespanak, yeşşil yapraklil yapraklıı sebzeler, kuru sebzeler, kuru 
baklagiller ve balbaklagiller ve balııklardklardıır. r. ĐĐnsanlarda nsanlarda 
yetersizliyetersizliğğine pek rastlanmaz, fakat aine pek rastlanmaz, fakat aşışırrıı
kanamalarda, dokanamalarda, doğğumda, yaralanmalarda ve umda, yaralanmalarda ve 
babağığırsak florasrsak florasıı bozukluklarbozukluklarıında gereksinimi nda gereksinimi 
artar. K vitamini yaartar. K vitamini yağğda eriyen bir vitamin da eriyen bir vitamin 
olmasolmasıı sebebiylesebebiyle



babağığırsaklardan yarsaklardan yağğlarla emilerek karacilarla emilerek karaciğğere gelir, ere gelir, 
ııssııya dayanya dayanııklklııddıır, alkali, kuvvetli asitler, radyasyon r, alkali, kuvvetli asitler, radyasyon 
ve okside edici ajanlar tarafve okside edici ajanlar tarafıından etkisizlendan etkisizleşşir. ir. 
Fazla E vitamini alFazla E vitamini alıınmasnmasıı, K vitaminin emilimini , K vitaminin emilimini 
bozar. Yobozar. Yoğğurt, kefir, urt, kefir, asitlenmiasitlenmişş ssüüt bat bağığırsaklardaki rsaklardaki 
bakterilerin K vitamini bakterilerin K vitamini üüretimini artretimini artıırrıır.r. K vitamini K vitamini 
kankanıın pn pııhthtıılalaşşmasmasıı, kemiklerin sa, kemiklerin sağğllııklklıı olmasolmasıı ve ve 
kkıırrııklarklarıın iyilen iyileşşmesi imesi iççin gereklidir. Kanin gereklidir. Kanıın n 
ppııhthtıılalaşşmamasmamasıı nedeniyle burun kanamalarnedeniyle burun kanamalarıı, idrarda , idrarda 
kan gkan göörrüülmesi, deri altlmesi, deri altıında mavi ve siyah noktalar K nda mavi ve siyah noktalar K 
vitamininin yetersizlik belirtileridir. Emilim vitamininin yetersizlik belirtileridir. Emilim 
bozuklubozukluğğu, u, ççok dok düüşşüük kalorili diyetle beslenme, uzun k kalorili diyetle beslenme, uzun 
ssüüreli antibiyotik kullanma ve damar yoluyla reli antibiyotik kullanma ve damar yoluyla 
beslenme durumlarbeslenme durumlarıında gereksinmemiz artar.nda gereksinmemiz artar.



TTüüplere alplere alıınan kanlar neden nan kanlar neden 
ppııhthtıılalaşşmaz?maz?

ÖÖğğretmen sretmen sıınnııfa girdikten sonra fa girdikten sonra ööğğrencilere sorar:rencilere sorar:
——Daha Daha öönce herhangi bir sance herhangi bir sağğllıık merkezine gidip kan k merkezine gidip kan 
aldaldııran var mran var mıı? ? 
ÖÖğğrencilerden bir krencilerden bir kıısmsmıı bu soruya evet, bir kbu soruya evet, bir kıısmsmıı
ise hayise hayıır cevabr cevabıınnıı verir. Daha sonra verir. Daha sonra ööğğretmen retmen 
tekrar sorar:tekrar sorar:
——SaSağğllıık merkezlerinde alk merkezlerinde alıınnııp tp tüüplere konan bu plere konan bu 
kanlar neden pkanlar neden pııhthtıılalaşşmaz?maz?
ÖÖğğrencilerin daha rencilerin daha öönce buna dikkat edip nce buna dikkat edip 

etmediklerini sorar ve aetmediklerini sorar ve aşşaağığıdaki bilgileri daki bilgileri ööğğrencilere rencilere 
sunar.sunar.



Benden nasBenden nasııl kan alacaklar?l kan alacaklar?

�� Kan Kan öön kolunuzun toplardamarn kolunuzun toplardamarıından (ndan (venvenöözz) veya ) veya 
parmak ucundan alparmak ucundan alıınnıır, ardr, ardıından indan iççerisinde EDTA erisinde EDTA 
çöçözeltisi bulunan tzeltisi bulunan tüüplere konulur. EDTA, kanplere konulur. EDTA, kanıın n 
ppııhthtıılalaşşmasmasıınnıı engelleyen bir kimyasal maddedir ve engelleyen bir kimyasal maddedir ve 
öönceden kan alnceden kan alıınacak tnacak tüüplerin iplerin iççerisinde bulunur.erisinde bulunur.

�� EDTAEDTA’’nnıınn en ben büüyyüük k öözellizelliğği biri birççok metal iyonu ile ok metal iyonu ile 
ççok iyi bir ok iyi bir şşekilde kompleks oluekilde kompleks oluşşturabiliyor oluturabiliyor oluşşudur udur 
ki bunu da yapki bunu da yapııssıında bulunan nda bulunan OHOH’’larlar ve ve ––NN’’laralara
borborççludur. Ortasludur. Ortasıına aldna aldığıığı metal iyonunun dmetal iyonunun döört bir rt bir 
taraftarafıınnıı ççevreleyen bir evreleyen bir liganttliganttıırr..



EdtaEdta



�� EDTAEDTA’’nnıınn aaççıık yazk yazııllışıışı etilen etilen diamindiamin tetratetra asetik asetik 
asittir. asittir. 

�� EdtaEdta literatliteratüürde bazen Hrde bazen H44Y olarak da Y olarak da 
ggöösterilmektedir. sterilmektedir. 

�� EDTA yani etilen EDTA yani etilen diamindiamin tetratetra asetik asit konulan asetik asit konulan 
ttüüplerde EDTA, kandaki kalsiyum iyonlarplerde EDTA, kandaki kalsiyum iyonlarıına na 
babağğlanarak lanarak koagkoagüülasyonlasyon kaskatkaskatıınnıı bloke ederek bloke ederek 
kankanıın pn pııhthtıılalaşşmasmasıınnıı engeller. Yani kalsiyum engeller. Yani kalsiyum 
iyonlariyonlarıınnıı babağğlayarak kanlayarak kanıın pn pııhthtıılalaşşmasmasıınnıı öönler. Bu nler. Bu 
yolla Fibrinojenin fibrine dyolla Fibrinojenin fibrine döönnüüşşmesi engellenir. mesi engellenir. 
KanKanıın pn pııhthtıılalaşşmasmasıında temel madde zaten Fibrinojen nda temel madde zaten Fibrinojen 
proteinindir. Fibrinojen, vproteinindir. Fibrinojen, vüücut icut iççinde erimiinde erimişş halde halde 
bulunmaktadbulunmaktadıır. Pr. Pııhthtıı iişşleminin duraleminin durağğan halidir. an halidir. 

�� Sudaki Sudaki çöçözzüünnüürlrlüüğğüü ssıınnıırlrlıı olan EDTA olan EDTA nnıınn, pratikte , pratikte 
en en ççok kullanok kullanıılan lan şşekli, ekli, disodyumdisodyum tuzudurkituzudurki, bu , bu 
bilebileşşiiğğin bilinen bir in bilinen bir ççok  isimleri arasok  isimleri arasıında ennda en çç


