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AÇIKLAMALAR 
ALAN Sağlık Hizmetleri 

DAL Sağlık Bakım Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI Biyokimya Laboratuar Çalışmaları 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye, biyokimya laboratuvar ortamını tanıma 

ve laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline 

yardım etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.     

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Biyokimya laboratuar ortamını çalışmaya hazır 

hale getirebileceksiniz.  

2. Biyokimya laboratuarı preanalitik dönem çalışma 

ilkeleri doğrultusunda biyokimya analiz 

çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım 

edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf / Laboratuvar 

Donanım: Bilgisayar,  Yerel Ağ (İnternet), projeksiyon, 

yazılı ve görsel materyaller, laboratuvar araç gereçleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tıbbi biyokimya laboratuvarında hastalıkların teşhisi, benzerlerinin birbirinden 

ayrılması, tedavi şekillerinin izlenmesi için hastalardan alınan kan, idrar, gaita, vücut sıvıları 

gibi biyolojik materyallerden insan metabolizması hakkında bilgi edinilir. İnsan 

metabolizması hakkında doğru bilgi alabilmek için biyolojik materyallerin analiz öncesi ön 

hazırlık işlemlerinin yapılıp analize hazırlanması gereklidir.  

 

Analiz işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan laboratuar donanımında bulunan 

araç gereçleri tanıyıp tekniğine uygun kullanabilecek ve sağlık profesyonellerine yardımcı 

olabileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Biyokimya laboratuar ortamını çalışmaya hazır hâle getirebileceksiniz.  

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan sağlık işletmelerindeki Klinik Biyokimya Laboratuarının 

çalışma şartlarını, yapılan analiz işlemleri hakkında bilgi toplayarak 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bölgenizde bulunan sağlık işletmelerindeki Klinik Biyokimya Laboratuarının 

atık yönetimi ve temizlik işlemleri hakkında bilgiler toplayarak edindiğiniz 

bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

1. BİYOKİMYA LABORATUVARI 
 

Klinik biyokimya, hastalıkların tanısı, benzerlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi ve 

hastalık sürecinin incelenmesi açısından vücudun çeşitli sıvılarının, salgılarının ve doku 

örneklerinin moleküler düzeyindeki maddelerin miktarını analizlerle kalitatif ve kantitatif 

yönünde inceleyen bir bilim dalıdır.  

 

Klinikte hastalık tanısını yapabilmek için eldeki verilerle biyokimyasal analiz 

sonuçlarının bir bütünlük içerisinde olması gereklidir. Klinik biyokimyadan elde edilen 

negatif ya da pozitif sonuçlar; hastalık tanısına destek, yol gösterici ya da öncü olabilir. 

Klinik bulgularla biyokimyasal analiz bulguları birbirlerini tamamlamanın ötesinde bir olay 

olarak bütünleşmişlerdir. Tek başlarına hastalık tanısında yeterli olamazlar. 

 

Klinik biyokimyanın hastalıkların tanısındaki tamamlayıcı rolünün yanı sıra koruyucu 

hekimlik bakımından da büyük önemi vardır. Kişilerin hastalık belirtileri ortaya çıkmadan 

klinik biyokimyasal açıdan incelemeleri sonucunda elde edilen parametreler, ileride ortaya 

çıkma eğilimi olan hastalıkların önceden saptanmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına 

yardımcı olur.  

 

Klinik biyokimya laboratuarları, başvuran hastalara en güvenilir, kaliteli sonucu, en 

kısa sürede vermeyi amaçlayan birimlerdir. Biyokimya laboratuvarlarında biyokimya 

uzmanları idareciliğinde biyologlar, kimyagerler, hemşireler, laboratuvar teknisyenleri ve 

diğer görevli personel; koordineli bir şekilde çalışarak hastalara ve klinisyenlere hizmet 

ederler. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA  

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Biyokimya laboratuvarlarının test çeşitliliği, bağlı olduğu hastanenin tipine ve 

kapasitesine göre farklılık gösterir. Rutin biyokimya (kan, idrar, vücut sıvıları) analizleri tüm 

biyokimya laboratuvarlarında ortak çalışılan testlerdir. 

 

Biyokimya laboratuvarı denildiğinde içerisinde biyolojik materyallerdeki ( kan, idrar 

vb.) biyokimyasal analizlerin yapılmasında kullanılan araç gereçler ve kimyasal maddelerin 

bulunduğu ortam akla gelmelidir. 

 

Biyokimya laboratuarlarında;  

 

 Biyokimyasal, 

 Hormon , 

 Metabolizma, 

 RIA, 

 İdrar analizleri yapılmaktadır. 

 

Resim 1.1: Biyokimya Laboratuvarı 

1.1. Biyokimya Laboratuarını Oluşturan Bölümler 
 

Biyokimya laboratuvarında çeşitli bölümler bulunmaktadır. 

 

 İdari kısım: Laboratuarların her türlü sevk ve idaresinin yürütüldüğü bölümdür. 

Bu bölümün sorumlusu biyokimya uzmanıdır.  

 

 Kan ve numune kabul kısmı: Yatan ve ayakta gelen hastalardan alınan kan, 

idrar ve diğer vücut sıvılarının kabul edildiği bölümdür. 

 

 Serum ayırma kısmı: Kan alma kısmından gelen numuneleri belirli 

işlemlerden geçirip analize hazır hâle getiren kısımdır. 

 

 Biyokimyasal analizler kısmı: Analizlerin yapıldığı bölümdür. 

 

 Hormon analizleri kısmı: Hormon testlerinin yapıldığı bölümdür. 

 

  İdrar ve gaita analizleri kısmı: İdrar ve gaita analizlerinin yapıldığı 

bölümdür. 

 

 Malzeme yıkama kısmı; Laboratuardaki malzemelerin temizlenip distile sudan 

geçirilerek yıkandığı kısımdır. 
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 Ambar ve soğuk depo kısmı: Kitlerin ve kimyasal maddelerin saklandığı 

kısımdır. 

 

 Çözelti ve kit hazırlama kısmı: Laboratuar için gerekli olan kit ve çözeltilerin 

hazırlandığı kısımdır. 

 

 Kan gazları ve elektrolit kısmı: Kan gazları ve elektrolit ölçümlerinin 

yapıldığı kısımdır. 

 

 Elektroforez kısmı: Elekroforez testlerinin yapıldığı kısımdır. 

 

 Manuel deneyler kısmı: Oto analizörlerde çalışılmayan testlerin yapıldığı 

kısımdır. 

 

 Acil laboratuvar kısmı: Hekim tarafından acil olarak istenilen analizlerin 

yapıldığı kısımdır. 

 

 Bilgi işlem merkezi: Laboratuar istatistiklerinin ve analiz sonuçlarının verildiği 

kısımdır. 

 

1.2. Biyokimya Laboratuarında Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Klinik biyokimya laboratuar çalışmalarında  kullanılan   cam malzemeler, araç 

gereçler ve elektrikli cihazlar aşağıda verilmiştir.  

 

1.2.1. Tıbbi Laboratuarda Kullanılan Cam Malzemeler 
 

 Tıbbi laboratuarlarda kullanılan cam malzemeler kimyasal reaksiyonlardan 

etkilenmeyen, deterjan ve asitlerle kolayca temizlenebilen malzemeler olup 

laboratuarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Biyokimya laboratuvar 

çalışmalarında kullanılan cam malzeme aşağıda yer verilmiştir. 

 

 Mezür: Miktarı fazla olan sıvıların hacmini ölçmekte kullanılan taksimatlı 

/dereceli silindir şeklinde kaplardır. 

 

 Beher glase: Sıvı ve çözeltilerin karıştırılmasında, ısıtılmasında kullanılan 

değişik büyüklükte dibi düz cam kaplardır. 

 

Resim 1.2: Mezür              Resim 1.3: Beher glass 
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 Erlenmayer: Özellikle buharlaşması istenmeyen çözeltilerin hazırlanmasında, 

ısıtılmasında ve titrasyonlarında kullanılan değişik büyüklükte konik kaplardır. 

 

 Balon: Çözeltilerin hazırlanması ve ısıtılmasında kullanılan ateşe dayanıklı 

camdan yapılmış dipleri düz/ yuvarlak olan dar boyunlu cam kaplardır. 

 

Resim 1.4: Erlenmayer                  Resim 1.5: Balon 

 Balon joje: Çözelti hazırlamada kullanılan armut biçiminde uzun ve dar 

boyunlu kaplar olup boyunlarında belli sıcaklıkta, belli bir hacmi gösteren 

çizgileri olan kaptır. 

 

 Cam pipetler: Belirli ölçüde sıvıları bir kaptan değerine aktarmada kullanılan 

taksimatlı, dar cam borular olup alt uçları ufak bir delik bırakacak şekilde aşağı 

doğru koniktir. 

 

Resim 1.6: Balon joje                              Resim 1.7: Cam pipet 

 Deney tüpleri: Çeşitli deneylerin yapılmasında kullanılan uzun, ince cidarlı, 

silindirik bir cam kaptır. 

 

 Petri kutusu: Yuvarlak biçimde kısa kenarlı besi yerlerinin döküldüğü, kültür 

elde etme amaçlı kullanılan kapaklı cam malzemedir. 
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Resim 1.8: Deney tüpü                 Resim 1.9: Petri kutusu 

 Lam: Biyolojik örnekleri mikroskobik incelemesi amacıyla preparat 

hazırlamada kullanılan, dikdörtgen şeklinde, kalın cam malzemedir. 

 

 Lamel: Preparatların mikroskobik incelenmesinde kullanılan, kare şeklinde, 

ince cam malzemedir. 

                 

Resim 1.10: Lam                                          Resim 1.11: Lamel 

 Saat camı: Çeşitli ebatlarda saat camı tarzındaki (konkav) saydam cam 

malzemedir. 

 

 Cam baget: Çözeltilerin karıştırılmasında kullanılan uçları kütleştirilmiş cam 

çubuktur. 

                 

Resim 1.12: Saat camı                                 Resim 1.13: Cam baget 
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1.2.2. Laboratuvarda Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Tüp sporu: Tahta, plastik ya da demirden yapılmış, standart delikleri olan, 

çalışma esnasında tüplerin dik durmasını sağlayan bir malzemedir. 

 

 Piset: Ölçülü olması gerekmeyen, az miktardaki sıvı ilavesinde kullanılan 

kaptır. 

                 

Resim 1.14: Tüp sporu                                  Resim 1.15: Piset 

 Lanset: Kapiller kan alma bölgesinin delinmesinde kullanılan araçtır. 

 

 Reaktif şişe: Reaktif saklanmasında kullanılan, şekilleri silindirik, boyun 

kısımları dar koyu renkli veya renksiz cam malzemedir. 

 

Resim 1.16: Lanset                                     Resim 1.17: Reaktif şişe 

 Enjektör/Vacutainer: Kan almada kullanılan vakumlu malzemelerdir. 

 

 Turnike: Kan alınacak bölgeyi sıkıştırmaya yarayan malzemedir. 
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Resim 1.18: Enjektör - vacutainer                           Resim 1.19: Turnike          

 Desikatör: Mutlak kuru ağırlıkları belirlemek üzere kurutulmuş maddelerle 

nemsiz, ortamda saklanmaları gereken maddelerin nem almadan muhafazası 

için kullanılan kaptır. 

 

 Sacayağı: Bunzen bekinde yapılacak ısıtmalarda cam malzemeyi üzerine 

yerleştirmek için kullanılan malzemedir. 

                 

Resim 1.20: Desikatör                                      Resim 1.21: Sacayağı       

 Amyantlı tel: Isıyı kademeli ve homojen olarak iletir, cam malzemede 

çözeltiler ısıtılacağı zaman amyantlı tel üzerine yerleştirilir böylece cam 

malzemenin çatlamasını önler. 

 

 Bek: Deneysel çalışmalarda ısıtma işlemlerinin yapılmasında kullanılan alevin 

daha ince ve düzenli olmasını sağlayan cihazdır. 
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Resim 1.22: Amyantlı tel                               Resim 1.23: Alev beki 

 Büret: Titrasyon yapımında kullanılan alt uçlarında bir musluk bulunan 

dereceli cam borulardır. 

 

 Otomatik pipet / mikro pipet: 5-1000µl sıvılarını aktarmak ya da dilüsyon 

amacıyla tıbbi laboratuvarlarda kullanılır. 

 

Resim 1.24: Büret                      Resim 1.25: Otomatik pipet 

 Otomatik pipet uçları: Otomatik pipetlere takılan çeşitli ebatlardaki plastik tek 

kullanımlık uçlardır. 

 

 Pastör pipeti: Laboratuvarlarda çapraz bulaşma riskini ortadan kaldırarak 

sıvıların transfer edilmelerinde, aktarılmalarında kullanılan araçtır. 

            

Resim 1.26: otomatik pipet uçları               Resim 1.27: Pastör pipeti 
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1.2.3. Laboratuvarda bulunan elektrikli cihazlar 
 

 Mikroskop: Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha 

belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye 

yarayan alettir. 

 

 Santrifüj: Deney tüplerini yüksek hızda çevirmek suretiyle sıvı içindeki 

parçacıkların dibe çökerek ayrılmalarını veya farklı yoğunluktaki sıvıları 

birbirinden ayırmaya yarayan cihazdır. 

 

Resim 1.28: Mikroskop                                Resim 1.29: Santrifüj 

 Etüv: Plastikten yapılmış hassas malzemelerin kurutulmasında ve inkübasyon 

işlemlerinde kullanılan yaklaşık 30-150 C çalışan cihazdır. 

 

 Pasteur fırını: Cam malzemelerin kurutulmasında ve kuru sıcak hava 

yöntemiyle sterilizasyonda kullanılan 50-350  
o
C’ e arasında çalışan cihazdır. 

 

Resim 1.30: Etüv                                       Resim 1.31: Pasteur fırını 

 Distile su cihazı: Suyu anorganik ve inorganik maddelerden arındıran cihazdır. 
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Resim 1.32: Distile su cihazı 

 Su banyosu / Benmari: Deneylerin sabit sıcaklık ve nemli ortamda 

yürütülmesinde kullanılan cihazdır. 

 

 pH Metre: Sıvıların pH’ ını ölçmeye yarayan cihazdır. Cihazın pH’ını ölçmeye 

yarayan kısmına elektrot denir. 

 

Resim 1.33: Benmari                                         Resim 1.34: pH metre 

 Teraziler: Kimyasal reaktif maddelerini tartmak için kullanılan araçlardır. 

 

 Karıştırıcılar / Rotator: Çözeltilerin hazırlanmasında zor çözünen maddelerin 

karıştırılarak çözünmelerini ve çözelti içinde homojen bir şekilde dağılmalarını 

sağlayan cihazlardır. 

                 

Resim 1.35: Hassas terazi                                     Resim 1.36: Rotator 
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 Buzdolabı: +4OC ye kadar soğuk ortam sağlayan cihaz. 

 

 Derin dondurucu: Daha sonra çalışılacak numunelerin (serum, idrar vb.) uzun 

süre saklandığı cihazlardır.  -20 
0
C ile - 80 

0
C arasında soğutma kapasitesine 

sahip cihazdır. 

 

 Oto analizörler: Günlük testleri daha hızlı ve daha hassas bir şekilde ölçmeye 

yarayan otomatik aletlerdir. Genel olarak bu aletler bilgisayar kontrollüdür.  Bu 

tür aletlerde gerek biyolojik numunelerin gerekse kullanılan reaktiflerin 

otomatik pipetlerle pipetleşmesi söz konusudur. Böylece pipetleşmeden 

kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılmış olur. Alet otomatik olarak reaktif 

ve numuneden mikro/litre (mL) seviyesinde alarak reaksiyon küvetine koyar. 

Küvette reaksiyon yürütülür ve oluşan ürün aletin kendi üzerindeki okuyucu 

yardımıyla değerlendirilir. Standarda göre hesaplanarak doğrudan sonuç verilir. 

Bu tür cihazlarla saatte 300-400 test çalışmak mümkündür. 

 

Resim 1.37: Oto analizör cihazı 

 

1.3. Laboratuvarda Kullanılan Araç Gereçlerin Temizliği 
 

Bütün analizlerde kullanılan cam malzemelerin temizliği çok önemlidir. Az da olsa bu 

malzemelerde kalan kimyasal artıklar ve kirlilik, analiz sonuçlarının hatalı çıkmasına sebep 

olmaktadır. Özellikle mineral madde analizlerinde, analiz ppm (mg/kg) düzeyinde yapılacağı 

için her türlü kalıntı hataya neden olur. Bu analizlerde kullanılacak bütün cam malzemeler 

bir gece öncesinden nitrik asitte bekletilmeli, ertesi gün önce bol çeşme suyuyla daha sonra 

da deiyonize su ile iyice çalkalanarak kurutulduktan sonra kullanılmalıdır. 
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Cam malzemelerin kirliliği gözle fark edilemeyebilir. Bu nedenle içlerinin saf su ile 

ıslatılarak temiz olup olmadığına bakılması gerekir. Saf su kabın çeperlerinde damlacıklar 

şeklinde kalırsa kap kirli demektir. Analize başlamadan önce cam malzemelerin temiz olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. 

 

Laboratuvar temizliğinde mekanik ve kimyasal temizlik olmak üzere iki temel 

kavram söz konusudur.  

 

1.3.1. Mekanik temizlik 
 

Laboratuvarda kullanılan her türlü alet, tüp, cam ve porselen kaplar, pipet ve büretler 

öncelikle musluk suyu ile bol miktarda çalkalanmalı ve yıkanmalıdır. Pipet ve benzeri 

borusal gereçler toplu hâlde akarsuya tutulmalıdır. Bekletilmesi durumunda sabunlu ya da 

deterjanlı suyla dolu kap içine konulmalıdır. Bazıları, akarsuda fırça ile fırçalanır. Yıkamada 

sıcak su kullanılması yararlı olur. 

 

1.3.2. Kimyasal temizlik 
 

Yıkama sonrasında kiri çıkmamış olan malzemeler varsa bunların temizliğinde 

temizlik çözeltilerinden yararlanılır. Temizlik çözeltileri ile temizlenen 

malzemeler, çeşme suyu ile durulanıp daha sonra sıcak su ve deterjan ile 

yıkanır, çeşme suyu ile durulandıktan sonra saf sudan geçirilir. 

 

Kurumuş protein ya da lipid atıklarının temizlenmesi için %10‘luk potasyum 

hidroksit (KOH) çözeltisinde bekletilerek ardından musluk suyu ile yıkanır. Gözle fark 

edilen lipid kirleri için potasyum hidroksildin alkoldeki çözeltisi uygulanır ve yine musluk 

suyu ile yıkanır. 

 

 Diğer kirlerin temizlenmesi basamağı: Bu temizlik için kromsülfirik asit 

(sülfirik asit + potasyum bikromat) çözeltisi ve seyreltik nitrik asit çözeltisi 

kullanılır. 

 

 Kimyasal deterjanlarla temizleme: Bu işlemde kullanılan deterjanlar kuvvetli 

alkali özellik taşır, non iyoniktir ve metal içermez. 

 

 Distile sudan geçirme basamağı: Yukarıdaki basamakların ardından 

malzemeler akan dist ile suyun altından geçirilerek çalkalanır. 

 

 Kurutma: Temizlikten sonra cam kaplar, pipetler, büretler tam olarak 

kurutulur. Bunun için kurutma etüvünde 100-150 °C’de 2-3 saat tutulurlar. 

 

 Bakteriyel temizlik (sterillilik): Çalışılan materyal mikroplu olursa araç ve 

gereçler antiseptik ve dezenfeksiyon sıvılarından geçirilir. Bunun için 

uygulamada en çok %3‘lük lizol eriyiği kullanılır. Malzemelerin Bu sıvının 

içinde 24 saat tutulması yeterlidir. Bu işlemi akarsuda yıkama izler. Daha sonra 

tekrar kimyasal temizliğe geçilir. 
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1.3.3. Diğer Malzemelerin Temizliği 
 

Cam malzemenin dışındaki diğer malzemelerin temizliğinde de aynı temizlik işlemi 

uygulanır. Fakat burada dikkat edilecek şey yıkama çözeltilerinin malzemede aşınma 

(korozyona) ve bozulmaya neden olmamasıdır. Laboratuvarda kullanılan plastik ve metal 

kaplar sadece deterjan veya sabun çözeltisiyle temizlenir. Laboratuvarlarda kullanılan 

porselen malzemeler ise kullanımdan hemen önce temizlenmelidir. 

 

Temizleme işlemi şu şekilde yapılır. Sıcak deterjanlı su ile fırçalanarak yıkanıp 

musluk suyu ve saf su ile çalkalanır. Eğer kirler çıkmadıysa kromik asit çözeltisi ile 

temizlenir veya bir gece nitrik asitte bekletilir. Bu çözeltiler ile temizleme işlemi yapıldıktan 

sonra malzemeler önce çeşme suyu sonra saf su ile iyice yıkanır. Kapta kalacak en ufak bir 

kimyasal madde sonucun hatalı çıkmasına neden olabilir. Laboratuvarda kullanılan 

ekipmanların temizliği de her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Temiz değilse kullanma 

talimatında belirtilen şekilde temizliği yapılmalıdır. 

 

1.4. Biyokimya Laboratuvarı Klinik Örnek Türleri 
 

Klinik biyokimya laboratuvarlarında biyolojik materyallerde, hastalıkların tanısı, 

ayırıcı tanısı, bir hastalığın şiddetinin belirlenmesi, bir hastalığın sağaltımının izlenmesi, 

bulgu vermeyen bir hastalığın ortaya çıkarılması amacıyla laboratuvar analizleri yapılır. 

 

Klinik biyokimya laboratuvarında kullanılan biyolojik materyaller 

aşağıda sıralanmıştır: 
 

 Kan, 

 İdrar, 

 Gaita, 

 Ponksiyon sıvıları,  

 Plevral sıvı, 

 Peritoneal sıvı, 

 Perikardial sıvı, 

 Sinovyal sıvı, 

 Amniyon sıvısı, 

 BOS (beyin- omurilik sıvısı), 

 Mide öz suyu, 

 Ejakülat. 

 

1.5. Biyokimya Laboratuvarı Örnek Kabul - Red Kuralları 
 

 Aşağıda yazılı şartları taşıyan örnekler laboratuvara kabul edilir. 

 Analize uygun tüp veya kaplara alınmış miktarı yeterli olan örnekler 

kabul edilir. 

 Yapılacak analize uygun olarak hazırlanmış hastalardan alınan örnekler 

kabul edilir (açlık kan şekeri veya açlık gerektiren testler için örnek 

alınacak hastanın aç olması gibi). 

 İstenilen testlere uygun vakumlu tüplere ( Kan gazları hariç enjektörle 

alınmayacak.) ve örnek kaplarına alınmış olan örnekler kabul edilir. 
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 Yeterli miktarda alınmış olan örnekler (Tüpün yarıdan fazlası dolu 

olacaktır.) kabul edilir. 

 Antikoagülanlı örnek tüpleri için belirtilen seviyeye kadar alınmış 

örnekler kabul edilir. 

 Hastane bilgisayar sistemine girilen ve barkod etiketi kesilen örnekler 

kabul edilir. 

 Barkod etiketleri silik ve yırtık olmayan, barkod etiketi tüpün etiketi 

üzerine denk gelecek şekilde düzgün yapıştırılmış olan örnekler kabul 

edilir. 

 

 Aşağıda yazılı olan şartlarda gelen örnekler reddedilir: 

 

 Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı 

yapıldığı veya örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda 

numune kabulü yapılmaz. Ayrıca barkodu olmayan numuneler 

laboratuvara kabul edilmez. Sistem arızası olduğunda servis 

sorumlusunun laboratuvarı bilgilendirmesi dâhilinde acil testler çalışılır. 

 Uygun örnek kabına alınmayan hasta örnekleri kabul edilmez. 

 Belirtilen çizgiden az veya çok alınmış ve uygun tüplere alınmayan 

numuneler laboratuvara kabul edilmez; servis veya polikliniklerden yeni 

numune istenir. 

 Hemolizli kanlar laboratuvara kabul edilmez. Lipemik, ikterik numuneler 

geldiğinde laboratuvar bilgisayar sistemine  açıklama kısmında belirtilir. 

 Barkod tüp üzerine uygun şekilde yapıştırılmamışsa altında isim olup 

olmadığı kontrol edilir ve yeni barkod basılarak kabul yapılır. 

 Tüp içindeki numune miktarı yeterli değilse numune kabul edilmez. 

 Plazma ve tam kan örneklerinde pıhtılı olanlar kabul edilmez. 

 Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul 

edilmez. 

 Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler laboratuvara kabul 

edilmez. 

 

1.6. Distile su hazırlanması 
 

Distile su (saf su) tüm metal iyonlarından (organik ve inorganik) arındırılmış 

sudur. Laboratuvar ortamında yapılan biyokimyasal analizlerde çözücü olarak 

kullanılan suyun, testlerde oluşan reaksiyonlara etki etmeyecek şekilde organik ve 

inorganik maddelerden arındırılmış su olması gerekmektedir. Bu amaçla 

laboratuvarlarda yapılan testlerde distile su kullanılması gerekmektedir.  
 

Distile su, laboratuvarlarda distile su cihazları kullanılarak elde edilir. Farklı tipte 

cihazlar olmasına rağmen hepsinin çalışma prensibi aynıdır. Su buharlaştırıldıktan sonra 

oluşan buhar, önce paslanmaz çelik kondansörden daha sonra karbon esaslı bir filtreden 

geçtikten sonra başka bir tanka toplanarak elde edilir. 

 

Distile su cihazı kullanarak distile su elde etmek için Distile su cihazının su giriş 

borusu, şebeke suyuna bağlanır. Distile su cihazının elektrik fişi toprak hattı olan prize 
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takılır. Şebeke suyu açılarak distile su cihazının içerisinde bulunan kazanın dolması beklenir. 

Distile su cihazındaki kazanın suyla dolup dolmadığı su seviye göstergesinden gözlenir. 

Distile su cihazının su kazanı yeterli su ile dolduktan sonra ısıtıcı düğmesi açılır ve su veren 

musluktan cihazın sıcaklığının yükselmesini sağlayacak şekilde ayarlama yapılır. Sıcaklık 

40-60 0C’ye gelince bu aralıkta sabitlenecek şekilde musluk kısılır veya açılır. Distile su 

alım borusu distile su biriktirilecek kaba bağlanır. Distile su cihazının, atık su gider 

borusunun açık olup olmadığı kontrol edilir. Zaman zaman cihaz denetlenerek sıcaklığın 40-

60 0C arasında kalıp kalmadığı kontrol edilir. 

 

Yeteri kadar distile su elde edildikten sonra şebeke suyu ve elektrik akımı kesilir. 

Distile su cihazı, uzun süre çalıştırılmayacak ise distile su cihazının kazanında bulunan su 

boşaltılır. 

 

1.7. Çözelti hazırlama 
 

İki ya da daha fazla kimyasal maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek 

oluşturduğu homojen karışıma çözelti denir. 

 

Diğer bir deyişle, bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar 

küçük tanecikler hâlinde dağılarak homojen karışım oluşturması olayına çözünme, elde 

edilen karışıma da çözelti denir. 

 

Bir çözeltiyi oluşturan maddelerden genellikle çok olanına çözücü, az olanına da 

çözünen denir. Doğada birçok çözücü ve çözünen madde vardır. Bilinen en iyi çözücü sudur. 

Birçok katı, sıvı ve gaz maddeler suda çözünür. Çözücü ve çözünen; katı, sıvı veya gaz 

olabilir. Buna göre çeşitli çözeltiler hazırlanabilir.  

 

Çözücü  Çözünen Örnek çözelti 

Sıvı Sıvı Alkollü su (suda alkolün çözünmesi) 

Sıvı Katı Tuzlu su (suda tuz çözünmesi) 

Sıvı Gaz Amonyaklı su (suda amonyağın çözünmesi) 

Katı Sıvı Amalgam (gümüşte cıvanın çözünmesi) 

Katı Katı Pirinç (bakırda çinkonun çözünmesi) 

Katı Gaz Palladyumda hidrojenin çözünmesi 

Gaz Gaz Azotta oksijenin çözünmesi 

Tablo 1.1: Çözücü - çözünen durumuna göre çözelti örnekleri 

Çözücü sıvı ise çözünenin sıvı, katı, gaz oluşuna göre üç türlü; çözücü katı ise 

çözünenin sıvı, katı, gaz oluşuna göre de üç türlü çözelti hazırlamak mümkündür. 

Çözücü gaz olduğunda gaz içinde sadece gaz çözündüğünden tek tür çözelti 

hazırlanabilir. Gazlar, katı ve sıvılarla homojen çözelti oluşturmazlar. 

 

Çözeltiler arasında en sık kullanılanlar; sıvıda katı, sıvıda sıvı, sıvıda gaz 

çözeltileridir. Bu tür çözeltiler, çözücüsü su ise "sulu çözelti" adını alır. 
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Çözeltiler hazırlanırken öncelikle hazırlanacak çözeltinin hacmine ve derişime 

göre gereken madde miktarı hesaplanır. Hesaplanan miktarda madde tartılarak veya 

bir hacim ölçüm aracı ile alınarak çözeltinin hazırlanacağı kaba aktarılır. 

 

Çözeltisi hazırlanacak madde katı ise hassas terazide tartılarak alınır. Tartımlar 

ya direkt çözeltinin hazırlanacağı kaba yapılmalı ya da tartım kabı kullanılarak 

tartılan madde daha sonra çözelti kabına aktarılmalıdır. Bu durumda tartım kabındaki 

maddenin tamamının eksiksiz bir şekilde kaba aktarılmasına dikkat edilmeli, 

gerekirse çözücü ile yıkanarak kaba aktarılmalıdır. Kaba aktarılan madde 

hesaplanılan hacimde çözücü içinde çözülerek çözelti hazırlanır. 

 

Çözelti hazırlamak için genellikle balon jojeler kullanılır. Hazırlanacak çözelti 

hacmine göre balon joje seçildikten sonra tartılan madde balon jojeye aktarılır. Daha 

sonra üzerine bir miktar çözücü eklenip iyice çalkalanarak maddenin tamamen 

erimesi sağlanır. Maddenin tamamı eridikten sonra balon joje çözücü ile hacim 

çizgisine tamamlanır. Böylece çözelti hazırlama işlemi tamamlanmış olur. Bazen de 

tartılan madde önce uygun bir kap içinde bir miktar çözücü ile tamamen çözündükten 

sonra balon jojeye aktarılıp çözücü ile istenen hacme tamamlanır. Bu durumda 

maddenin çözündüğü kap, çözücü ile iyice temizlenerek balon jojeye aktarılmalıdır. 
 

Çözeltisi hazırlanacak madde sıvı ise hesaplanan madde pipet veya uygun bir hacim 

ölçüm kabı ile alınarak çözelti kabına aktarılır, üzerine hesaplanan hacimde çözücü 

eklenerek çözelti hazırlanır. Hidroklorik asit, sülfürik asit gibi kuvvetli asitlerin çözeltisi 

hazırlanırken öncelikle balon jojeye bir miktar saf su konulmalı, üzerine asit azar azar ilave 

edilmeli daha sonra da saf su ile hacim çizgisine tamamlanmalıdır. 

 

Çözelti hazırlama esnasında ısı yükselmesi meydana gelmişse bu durumda hazırlanan 

çözeltinin oda sıcaklığına kadar soğuması beklendikten sonra çözelti hacim çizgisine 

tamamlanmalıdır. 

 

Çözelti hazırlanıp hacim çizgisine tamamlandıktan sonra hemen kullanılmayacaksa 

balon jojede tutulmamalı mutlaka uygun bir çözelti şişesine aktarılarak muhafaza 

edilmelidir. Hazırlanan çözeltinin üzerine mutlaka etiket yapıştırılmalıdır. 

 

Etikette mutlaka şu bilgilere yer verilmelidir: 

 

 Çözeltinin adı, 

 Derişimi, 

 Hazırlandığı tarih, 

 Hazırlayanın ismi (Her zaman gerekmeyebilir.). 

 

1.7.1. Çözelti Çeşitleri 
 

1.7.1.1. Yüzde solüsyonlar 

 

100 ml çözücü yani eriten içerisinde eriyen maddenin gram veya ml olarak miktarını 

gösterir ve analiz sonuçlarında bu tip çözeltiler g/ml, ml/ml, şeklinde belirtilir.     
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Çözünen madde eğer katı ise ve gram olarak tartılarak çözelti hazırlanmışsa bu 

çözeltiler % g (g/ml) olarak ifade edilir. Bazı katı maddelerin kristallerinin ihtiva ettiği su 

göz önünde bulundurulur ve hesaba katılır. Örneğin % 4 sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi 

hazırlamak istersek 4 g NaOH bir hassas terazide tartılır ve 100 ml distile suda eritilir. Bu 

şekilde istenilen %4’lük çözelti hazırlanmış olur.   

 

Yüzde çözeltisi hazırlanan yani çözünen madde sıvı ise, % ml (ml/ml) olarak ifade 

edilir. Bazı sıvı maddeler ticari olarak yüzde yüz saf olarak bulunmaz. Örneğin hidroklorik 

asit (HCl) piyasada % 37’lik bir çözelti hâlinde bulunur. Eğer biz % 10’luk bir HCl çözeltisi 

hazırlamak istenirse piyasada bulunan % 37’lik HCl  çözeltisinden 10 ml alınır ve 90 ml 

distile suya karıştırılır. Hazırlayacağımız bu 100 ml sıvının içerisinde 3,7 g  HCl bulunur.   

 

1.7.1.2. Ayarlı solüsyonlar 

 

 Molar solüyonlar: Bir litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısı o 

çözeltinin molaritesine eşittir. “M” harfiyle gösterilir. Litresinde mol ile ifade 

edilen miktarda madde bulunduran çözeltilere de molar çözeltiler denir. 

 Osmolar solüsyonlar: Litresinde 1 osmol gram madde bulunan;  aynı osmotik 

basınca sahip olan yani birbirleriyle aynı sayıda osmotik bakımdan aktif 

partikül bulunduran çözeltilere izotonik çözelti denir.   

 Normal solüsyonlar:  Litresinde 1 eş değer gram madde bulunan çözeltilerdir. 

Normalite (N), 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin eş değer gram (ekivalan 

gram) sayısını ifade eden bir kavramdır. 

 

1.7.1.3. Doymuş solüsyonlar 

 

Doymuş çözelti, sabit basınç ve sıcaklıkta çözebileceği en fazla maddeyi çözmüş 

çözeltiye verilen addır.   

 

1.7.1.4. Tampon solüsyonlar 

 

Asidik ve bazik madde ilavesine karşı hidrojen iyonu konsantrasyonundaki 

değişmeleri önleyen çözeltilere tampon çözeltiler denir. 

 

1.7.1.5. Formal çözelti 

 

Bir çözeltinin formalitesi, herhangi bir maddenin bir litrelik çözeltisinde bulunan 

formül gram sayısıdır. Kısaca F harfiyle gösterilir.   

 

1.7.1.6. Molal çözelti   

 

Bir çözeltinin molalitesi, 1000 g çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. Kısaca 

“m”  harfiyle gösterilir.   

 

1.7.2. Çözelti Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Çözelti hazırlarken çözücü belirtilmemişse çözücü olarak her zaman distile su 

kullanılır. 
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 Asit çözeltiler hazırlanırken derişik asitlere su ilave edilmez. Aksine, derişik asit 

cam kabın cidarından distile suya yavaş yavaş ve musluk suyu altında 

soğutularak ilave edilir. 

 Bazen çözeltilerin kullanım amacına göre deiyonize veya redistile su kullanılır.   

 Çözelti hazırlamada kullanılan tüm malzeme çok iyi yıkanmalı ve birkaç defa 

distile sudan geçirilmelidir. 

 Tartım yapılırken kullanılan kimyasal maddelerin havadan nem kaparak 

bozulmaması için madde alındıktan sonra ambalajların ağzı derhal 

kapatılmalıdır. 

 Kimyasal maddeler hazırlanmadan önce bilgi etiketleri incelenmelidir. 

 Tartım kabında kalan kimyasalın bulaşısını solüsyon kabına pisetle iyice 

yıkanmalıdır. 

 Çözünen madde ilave edildikten sonra balona volümünün yarısı kadar çözücü 

eklenerek erime gerçekleşene dek hafifçe karıştırılır.  

 Katı madde tamamen eridikten sonra kabın hacim çizgisine kadar distile suyla 

tamamlanır.  

 

1.7.3. Çözelti Hazırlamada Kullanılan Araç Gereçler  
 

 Terazi 

 Ispatula  

 Balon  

 Balon joje  

 Mezür  

 Kayıkçı kâğıdı  

 Huni  

 Pipet  

 Piset  

 Hesap makinesi  

 pH metre 

 Distile su 

 

 Yüzde (%) Çözelti Hazırlama  

 Katı Bir Maddeden % Çözeltisi Hazırlama; (Hacim Ağırlıkça Yüzde 

(%W/V = % G (G/Ml),) Çözeltiler) 

 

100 hacim birimde çözünen ağırlıkça maddeye denir. Çözünen madde eğer katı ise ve 

gram olarak tartılarak çözelti hazırlanmışsa bu çözeltiler % g (g/ml) = (%w/v) olarak ifade 

edilir. 

 

Çözünen maddenin kütlesi 

 Hacim, ağırlıkça yüzde (%w/v)= ————————————————— X 100   

                   Çözeltinin toplam hacmi   

 

Solüsyonu hazırlanacak katı maddenin beher glase içinde tartımı yapılır.   
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Resim 1.38: Hassas terazide madde tartımı 

 

Beher glasstaki tartımı yapılmış katı maddenin üzerine bir miktar distile su ilave 

ederek eritilir. Hazırlanacak solüsyon volümüne uygun seçilmiş balona huni yardımıyla 

aktarılır.   

 

Resim 1.39: Huni yardımıyla balon jojeye çözelti aktarımı 

Beher glass ve hunide kalmış bulaşılar birkaç defa kimyasallardan temizleninceye 

kadar tamamlama sıvısıyla (çözücü) balona yıkanır. 
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Resim1.40: Pisetle kimyasal madde bulaşılarının balon jojeye yıkanması 

Balon ölçü çizgisine kadar distile suyla tamamlanır, balonun kapağı kapatılarak alt üst 

edilerek karıştırılır.  

 

Örnek: %10’luk 100 ml NaCI çözeltisi hazırlanması:    
 

10g NaCI beher glass içinde hassas terazide tartılır. Beher glass içerisindeki NaCI 

üzerine bir miktar distile su ilave edilir, karıştırılarak eritilir. 100 ml’lik balon üzerine huni 

konur. Beher glasstaki eriyik, huni yardımıyla balona aktarılır. Tamamlama sıvısından 

(distile su) bir miktar daha beher glassa konur,  beher glass suyla çalkalanarak huniden 

balona aktarılır bu işlem beher glass ve huni iyice temizleninceye kadar tekrarlanır. Balon 

hacim çizgisine kadar (100ml) distile suyla tamamlanır. Balon kapağı kapatıldıktan sonra alt 

üst yapılarak iyice karıştırılır. 

 

Sıvı maddelerden % solüsyon hazırlama (hacimce yüzde solüsyonlar): Yüzde 

çözeltisi hazırlanan çözünen madde sıvı ise % ml (v/v) olarak ifade edilir. 100 birim 

hacimdeki çözeltide çözünen hacim maddeyi verir.    

 

Bazı sıvı maddeler ticari olarak yüzde yüz saf olarak bulunmaz, bir miktar su 

içerisinde çözünmüş durumda bulunur. Eğer bu tür sıvılardan  % (yüzde) çözeltileri 

hazırlanacaksa bu maddenin özellikleri 1 ml ticari çözeltide ne kadar gram maddenin 

bulunduğu hesaplanır. Maddenin %’de konsantrasyonu, özgül ağırlığını maddenin 

bulunduğu şişenin bilgi etiketinde belirlemek gerekir.   

 

Örnek 1: Eğer %10 g HCl çözeltisi isteniyorsa önce % 37’lik ana HCl çözeltisinin 1 

ml’sinde ne kadar gram HCl bulunduğu hesaplanır; % 37 HCl çözeltisinin özgül ağırlığı 

d=1,19 olduğuna göre; 
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 % 37 HCl çözeltisinin 1 ml’sinde 1.19 x (37 /100) = 0,4403 g HCl vardır. 

  Buradan 10 gram HCl için kaç ml % 37’lik çözelti alınması gerektiği 

hesaplanır.  

 10 g HCL için, 10 / 0,4403 = 22.71 ml  % 37’lik çözeltiden alınmalıdır. 

 Yani % 37’lik HCl çözeltisinden bir pipetle 22.71 ml alınır ve bir kaba konulur. 

Bu distile su ile 100 ml’ye tamamlanırsa % 10 g HCl çözeltisi hazırlanmış olur. 

 

1.8. Biyokimya laboratuvarında atık yönetimi ve temizlik işlemleri 
 

Laboratuvarda ortaya çıkan atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

doğrultusunda toplanarak ortamdan uzaklaştırılır.  

 

Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli ünite personelinin ve özel temizlik firmalarının ve 

personellerinin tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması, yarattığı sağlık 

riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, bir kaza ve yaralanma anında alınacak 

tedbirleri içeren bir eğitim programına periyodik olarak tabi tutulması ve bu eğitimin 

alındığının belgelendirilmesi zorunludur. 

 

Tıbbi atık personeli çalışma esnasında eldiven, koruyucu gözlük, maske, çizme, 

turuncu renkli özel elbise kullanır ve giyer. 

 

1.8.1. Atık Yönetimi 
 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atıklar;  

 

 Tıbbi atıklar,  

 Evsel nitelikli atıklar, 

 Cam atıklar, 

 Ambalaj atıkları, 

 Kesici delici atıklar, 

 Tehlikeli atıklar şeklinde sınıflandırılmıştır.   

 

Atıklar türüne ve cinsine göre değişik torba veya atık kutularında toplanarak ortamdan 

uzaklaştırılır. 

 

1.8.1.1. Kırmızı tıbbi atık torbasına atılacak atıklar: 

 

 Kan alımında kullanılan enjektörler iğne uçları çıkarıldıktan sonra pamuk 

eldiven vb. materyaller, 

 İstenilen testleri çalışılmış örnekler (Hemogram, hormon ve biyokimya kanları), 

 Gün içinde kullanılan eldivenler, kan, idrar, vücut sıvıları ile kontamine gazlı 

bezler, kâğıt vb. 

 Cihazlarda kullanılan ve işi biten cam veya plastik reaktif kapları, 

 Kullanılmış gaita, balgam kapları, 

 VDRL, Adeno - Rota virüs, Gaitada gizli kan, Gluko test, Kardiyak kart ve 

stripler, 

 Son kullanma tarihine kadar kullanılmayan ve imha tutanağı tutulan kanlar. 
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1.8.1.2. Atık toplama tankına dökülecek atıklar: 

 

 İdrarlar, 

 

 Kan grubu, Cross, Brucella gibi fayansta bırakılan test artıkları. 

 

1.8.1.3. Kesici delici alet kutusuna atılacak atıklar 

 

 Enjektör iğne uçları, 

 Vacutainer iğne uçları, 

 Lansetler, 

 Lam ve lameller, 

 Hematokrit tüpleri, 

 Otomatik pipet uçları, 

 Cam vb. kırıklar. 

 

1.8.1.4. Kapalı atık bidonlarında toplanan atıklar 

 

 Hormon oto analizörü sıvı atık kabında biriken atıklar, 

 Biyokimya oto analizörü sıvı atık kabında biriken atıklar. 

 

1.8.1.5. Mavi çöp torbasına atılacak atıklar 

 

 Reaktif ile bulaşmamış her türlü kâğıt veya plastik ambalajlar, 

 Kullanılmış büro malzemesi atıkları. 

 

1.8.1.6. Siyah çöp torbasına atılacak atıklar 

 

Her türlü gıda ve yiyecek atıkları. 

 

1.8.1.7.  Tıbbi atıkların ünite içerisinde taşınması 

 

 Tıbbi atık torbaları, ünite içinde; 

 

 Bu iş için eğitilmiş personel tarafından,  

 Tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden 

yapılmış,  

 Yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olan,  

 Sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınır. 

 

Ünite içinde atık taşıma araçlarının izleyeceği yol, hastaların tedavi olduğu yerler ile 

diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün 

olduğunca uzak olacak şekilde belirlenmelidir. 
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1.8.2. Laboratuvarın temizliği 
 

 Laboratuvarın, her sabah temizlik personeli tarafından günlük temizliği yapılır. 

Laboratuvarın her bölümünde temizlik, dezenfeksiyon işlemleri periyodik 

olarak yazılı talimatlara göre yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. Laboratuvar 

genel temizliği, laboratuvar temizlik talimatına göre yapılmalıdır.  

 Dökülen numuneler (kan, idrar, bos, serum vb.) koruyucu eldiven giyilerek 

pamuk havlu vs. ile silinir tıbbi atık poşetine atılır. Daha sonra 1/10 oranında 

çamaşır suyu veya dezenfektanlı su dökülerek 10 -15 dakika beklenir, temiz su 

ile durulanır. Eğer tıbbi atık yere dökülmüş ise aynı işlem yapıldıktan sonra 

yerler paspasla da dezenfekte edilip eller el yıkama talimatına göre yıkanır.  

 Santrifüj esnasında tüp kırıldığında santrifüj içinde ve godelerde cam parçaları 

varsa metal pens ile toplanır, uygun tıbbi atık kabına atılır.  

 Godelerin içine 1/10 dilüe edilmiş sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) veya 

dezenfektanlı su konularak 30 dakika beklenir. 

 Daha sonra godenin içi musluk suyu ile yıkanır, kurutulur ve santrifüj içindeki 

yerine yerleştirilir.  

 Temizlik, temizden kirliye doğru yapılmalıdır. Temizlik malzemeleri her bölüm 

için farklı olmalıdır (laboratuar, teknisyen ve doktor odaları, tuvalet). Gerekli 

görülen durumlarda periyodik temizlik zamanı beklenmeden temizlik yapılır.  

 Tıbbi atıklar uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Çöp kovaları gün 

sonunda veya kirlilik oldukça mutlaka dezenfekte edilmelidir.  

 Kirli eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. gibi yüzeylere temas 

edilmemelidir.  

 Yer temizliğinde çift kovalı-presli paspas arabası kullanılmalı, iki bölmeli olan 

silme kovasının bir bölümüne duru su diğer bölümüne yüzey temizleyicisi 

karıştırılmış sıcak su konmalıdır.  

 Temizlik/dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde değiştirilmelidir. 

 Tuvaletler en son yıkanmalıdır. Tuvalet temizliğinde kullanılan eldivenler diğer 

alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.  

 Gerekli görülen durumlarda periyodik temizlik zamanı beklenmeden temizlik 

yapılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek Biyokimya laboratuvarında bulunan araç 

gereçlerin temizliğini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kirli araç gereçleri uygun bir ortamda 

biriktiriniz. 

 Kişisel koruyucu ekipman kullanmaya 

özen göstermelisiz. 

 Kirli araç gereçlerin mekanik temizliğini 

yapınız. 

 Araç gerecinizin üzerinde kaba kir 

kalmamasına özen gösteriniz. 

 Araç gereç temizliği sırasında etrafı 

kirletmeyecek şekilde çalışmaya özen 

gösteriniz. 

 Mekanik temizliği yapılmış araç gereçleri 

kimyasal maddelerle (deterjan/kimyasal 

maddelerle) temizliğini yapınız. 

 Araç gerecinizin üzerinde kimyasal 

temizlik maddesinin kalmamasına özen 

gösteriniz. 

 Temizliği yapılmış araç gerecinizi distile 

sudan geçiriniz 

 Araç gerecinizi distile suda yeteri kadar 

bekletmeye özen gösteriniz. 

 Distile suyunuzun uygunluğu kontrol 

etmeyi unutmayınız. 

 Temizliği yapılmış araç gerecinizi 

kurutunuz. 

 Kurutulacak araç gerecinizin altına su 

emici bez yerleştirmeye özen gösteriniz. 

 Araç gereçlerin kurutulmasında etüvüde 

kullanacağınızı unutmayınız. 

 Temizliği yapılmış araç gerecinizi 

kullanım anına kadar uygun ortamda 

muhafaza ediniz. 

 Araç gerecinizi kuru ortamda saklamaya 

özen gösteriniz. 

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi biyokimya laboratuvarında yapılan analizlerden değildir? 

A) RIA analizleri 

B) İdrar analizleri 

C) Gaita analizleri 

D) Mikrobiyolojik analizler 

E) Hormon analizleri 

 

2. Sıvı ve çözeltilerin karıştırılmasında, ısıtılmasında kullanılan değişik büyüklükte dibi 

düz cam kaplara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Beherglass 

B) Mezür  

C) Cam balon 

D) Balon joje 

E) Erlenmayer 

 

3. Deney tüplerini yüksek hızda çevirmek suretiyle sıvı içindeki parçacıkların dibe 

çökerek ayrılmalarını veya farklı yoğunluktaki sıvıları birbirinden ayırmaya yarayan 

cihaz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Etüv 

B) Otoklav 

C) Santrifüj 

D) Benmari 

E) Rotator 

 

4. Kan alımında kullanılan pamuk, eldiven vb materyaller hangi atık kutusu veya 

torbasına konulmalıdır. 

A) Mavi atık torbası 

B) Kırmızı atık torbası 

C) Siyah atık torbası 

D) Kapalı çöp kutusu 

E) Kesici delici alet kutusu 

 

5. Enjektör iğne uçları hangi atık kutusu veya torbasına konulmalıdır. 

A) Mavi atık torbası 

B) Kırmızı atık torbası 

C) Siyah atık torbası 

D) Kapalı çöp kutusu 

E) Kesici delici alet kutusu 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Miktarı fazla olan sıvıların hacmini ölçmekte kullanılan taksimatlı /dereceli silindir 

şeklinde kaplara ……………………. adı verilir. 

 

7. Çözelti hazırlamada kullanılan armut biçiminde uzun ve dar boyunlu 

kaplar olup boyunlarında belli sıcaklıkta belli bir hacmi gösteren çizgisi olan kaplara  

………………….. adı verilir. 

 

8. Yuvarlak biçimde kısa kenarlı besi yerlerinin döküldüğü kültür elde etme amaçlı 

kullanılan kapaklı cam kaplara  ………………….. adı verilir. 

 

9. Cam malzemelerin kurutulmasında ve kuru sıcak hava yöntemiyle sterilizasyonda 

kullanılan 50-350 
0
C arasında çalışan cihaza …………………………….. adı verilir. 

 

10. Deneylerin sabit sıcaklık ve nemli ortamda yürütülmesinde kullanılan cihaza 

……………………………………. adı verilir. 

 

11. İki ya da daha fazla kimyasal maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek 

oluşturduğu homojen karışıma ……………………… denir. 

 

12. Gün içinde kullanılan eldivenler, kan, idrar, vücut sıvıları ile kontamine gazlı bezler, 

kağıt vb. ……………………….. tıbbi atık torbasına atılır. 

 

13. İdrarın fiziksel incelemesinden sonra ve mikroskobik incelemesinden önce idrar 

örneğinin ……………………………… değerlendirmesi yapılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2 
 

 

 

Biyokimya laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda biyokimya 

analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Biyokimya laboratuvarında biyolojik materyallerin analize hazırlanması öncesi 

yapılan çalışmalar hakkında araştırma yapınız. 

 

2. BİYOLOJİK MATERYALLERİN 

ANALİZE HAZIRLANMASI 
 

Biyolojik analiz örneklerini test çalışmalarına kadar uygun ortamlarda muhafazası 

gerekir. Uygunsuz muhafaza koşulları test sonuçlarını olumsuz yönde etkiler. 

 

Güvenli test sonuçlarına elde edilmesinde aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir: 

 

 Örnek ve istek formu aynı numara ile kodlanır ve numune üzerindeki isimle 

istek formundaki isim karşılaştırılır.  Örneğin çalışılacak teste uygun ve yeterli 

olup olmadığı kontrol edilir. 

 

 Toplanmış olarak laboratuvara getirilen 24 saatlik idrarın, dikkatlice volümü 

(hacmi) ölçülür. Hacim kaydedilir ve iyice homojen hâle getirildikten sonra 

yeterli miktar alınıp analizde kullanılır. 

 

 Bazı örnekler, hastadan alındıktan sonra analize kadar soğukta tutulur. Buna 

dikkat edilmelidir. Gerekirse serum veya plazma ayırımı soğutmalı santrifüjde 

yapılır. 

 

 Plazma veya serum şekilli elemanlardan santrifügasyonla ayrılır. Bu işlem kan 

alındıktan sonra en geç 2 saat içinde yapılmış olmalıdır. 

 

 Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda serum ayrıldıktan sonra da pıhtı 

oluşabilir. Buna dikkat edilmelidir. 

 

 Analiz hemen yapılmayacaksa serum +4, -20, -40 veya -70 
0
C’de ağzı kapalı 

olarak saklanmalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI  
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 Serum veya plazma elde edildikten sonra en geç 4 saat içinde çalışılmayacaksa 

+4 
0
C’ de ağzı kapalı olarak 1 gün saklanabilir. Ancak bilirubin ve askorbik asit 

gibi ışığa ve havaya duyarlı maddeler hemen çalışılmalıdır. 

 

 Örneğin, bulunduğu ortamın sıcaklığının fazla olması numunede buharlaşmaya 

ve serumdaki analitlerin konsantrasyonunda rölatif artışa neden olabilir. 

 

 24 saatten fazla bekletilen serum ve idrarda +4 
0
C’ de saklansa bile bakteri 

üremesi olabilir. Bu yüzden serumun dondurulması daha doğrudur ve bu sayede 

serumdaki birçok analit bozulmadan aylarca saklanabilir. 

 

 Dondurulmuş serum çalışılacağı zaman eritilip oda sıcaklığına getirilmelidir. 

 

 Kanı dondurmak hemolize neden olur. Serum veya plazması ayrılmadan kan 

dondurulmamalıdır. 

 

2.1. Kan örneklerinin analize hazırlanması 
 

Laboratuvar testleri kanın; tam kan, serum ve plazma kısımları kullanılarak çalışılır.  

Kanın plazma ve seruma ayrıştırılmasında santrifüj kullanılır. 

 

Biyolojik materyallerden kanı santrifüj etmeden önce santrifüj cihazının özelliklerini 

ve çalışma prensibini bilmek gerekir. 

 

2.1.1. Santrifüj Cihazı 
 

Bir motorla olağanüstü bir dönme hareketi verilen ve bir sıvı içinde süspansiyon, hatta 

emülsiyon hâlindeki katı parçacıklara (hücreler, alyuvarlar, bakteriler) merkezkaç kuvvet 

uygulayarak ayrışmalarını sağlayan laboratuvar aletidir. Cihaz dakikada 10000 devire kadar 

çıkarak dönme hareketini istenilen dakika kadar çevirir ve istenilen maddeyi ayrıştırır. 

 

Tüm santrifüjler; bir rotor veya santrifüj kafesi, çevirme mili (şaft) ve motordan 

oluşur.  Rotor, kapak ve mandalla hazırlanan bir bölümde bulunur. Çoğu santrifüjlerde açma 

düğmesi, zaman göstergesi, hız kontrolü, takometre ve fren vardır. Bazı santrifüjler, ısıyı 

ayarlamak için soğutucu ile donatılmıştır.   
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Resim2.1: Santrifüj 

2.1.1.2. Kullanımı 

 

Santrifüjlerin rotorları, sabit açılı başlık ve horizontal başlık olmak üzere iki tiptir:  

 

 Sabit açılı bir rotorun biçimi, genellikle küçük partiküllerin sedimantasyonunun 

horizontal başlıklı rotordan daha hızlı olmasını sağlar. 

 

 Horizontal başlıklı rotorun tipik olarak serbestçe sallanan dört adet kovası 

vardır. Çeşitli büyüklükteki tüpler için uygun aplikatörler kullanılır.   

 

Santrifüje tüplerin yerleşimi, karşı tarafın ağırlığı ile eşit ve simetrik olmalıdır. 

Rotorun dengesizliği titreşime, bu da cam tüplerin kırılmasına ve cihazın aşınmasına neden 

olur. 

 

Santrifüjler çalıştırıldığında tüpte bulunan partiküller; uygulanan santrifüj alanına 

(merkezkaç kuvveti), partikülün şekline, yoğunluğuna ve ortamın yoğunluğuna bağlı olarak 

değişen hızlarda çökerler.   

 

Yoğunlukları ve büyüklükleri birbirinden farklı olan heterojen bir karışım 

santrifüjlendiğinde yoğunlukları ve büyüklükleri aynı olan gruplar birlikte çökerler. 

Yoğunluk ve büyüklükleri büyük olandan küçük olana doğru bir çökme sırası izlenir.   

 

2.1.1.3. Bakım ve Temizliği   

 

Santrifüjlerin hızlarının en az üç ayda bir kontrol edilmesi faydalıdır. Bunun için 

takometre adı verilen özel cihazlar kullanılır. Santrifüjlerde tüplerin kırılması ve biyolojik 

materyalin dökülmesiyle oluşan bulaşılar dezenfektanlar kullanılarak temizlenir.  

 

  



 

32 

2.1.2. Tam Kandan Serum ve Plazma Elde Edilmesi 
 

Laboratuvar test özelliklerine göre kan; tam kan, serum ve plazmadan çalışılır. Kan 

kısımlarına aşağıda belirtildiği şekillerde ayrıştırılır. 

 

2.1.2.1. Tam Kan 

 

Eğer test katoloğuna göre EDTA, heparin ya da sitratlı kan isteniyorsa; bu 

antikoagulanları içeren tüplere tüp üzerindeki işaretli seviyeye kadar kan alındıktan sonra 

pıhtı oluşmasın diye iyice karıştırılır ama çalkalanmaz. Numune, barkod kullanılıyorsa 

barkodlanır yoksa hastanın ismi üzerine yazılır, laboratuvara gönderilir. 

 

2.1.2.2. Serum 

 

Damardan bir santrifüj tüpüne alınan kan, kendi hâline bırakılırsa içerdiği şekilli 

elemanlar pıhtılaşma faktörleriyle birlikte çökerek ayrılır (pıhtılaşma, koagülasyon) ve pıhtı 

oluşur. Pıhtının üzerindeki sıvı kısım serumdur.  

 

Şekil 2. 1: Serum  

Pıhtı içinde fibrin, eritrosit, trombosit ve lökositler bulunur. 

 

 

Şekil 2. 2: Pıhtılaşma 
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Tam kandan serum elde edilmesi aşağıda belirtildiği şekilde yapılır: 

 

 Tam kan, tekniğine uygun alındıktan sonra en az yarım saat bekletilerek 

pıhtılaşması sağlanır. 

 Santrifüj etmeden önce temiz ve kuru bakır bir telle tüpün iç cidarından pıhtı 

ayrılır. Bu işlem yapılırken pıhtı zedelenmemelidir aksi hâlde eritrositler 

parçalanarak hemoliz olabilir. 

 Santrifüj cihazının fişi prize takılır. 

 Kan tüplerinin ağzı parafilm ile ya da özel kapakları ile kapatılır. Böylece kan 

ve kan ürünleri ile çalışırken enfeksiyon ajanlarının yayılma riskine karşı önlem 

alınmış olur. 

 Eşit ağırlıktaki kan tüpleri, santrifüjün godelerine karşılıklı gelecek şekilde 

yerleştirilir.  

 

 

Şekil2. 2: Santrifüje tüp yerleştirilmesi 

 Santrifüjün kapağı kapatılır. 

 Santrifüjün devir ayarı yapılır. Kanı santrifüj etmek için devir ayar düğmesi 

2500-3000 rpm’ye ayarlanır.  

 Santrifüjün zaman ayarı yapılır. Kanı santrifüj etmek için zaman ayar düğmesi 

7-8 dakikaya ayarlanır. 

 Santrifüj süresi bittikten sonra santrifüjün kendi hâlinde veya otomatik fren 

etkisiyle durması beklenir. Elle müdahale ederek santrifüjü durdurmaya 

çalışmak; hemolize, tüplerin kırılmasına ya da pıhtının dağılmasına neden 

olabilir.  

 Santrifüj işlemi bittiğinde santrifüjün kapağı açılır. Santrifüjün dönme hareketi 

kendiliğinden durana kadar kapağı açılmaz. 

  Santrifüj olan kan tüpleri çıkarılır ve tüp sporuna yerleştirilir.   

 

Bilirubin ve karotenler seruma sarı renk verir. Normal serumun rengi parlak sarıdır. 
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Resim2. 3: Kanın santrifüj sonrası serumuna ayrıştırılması 

 Santrifüj edilmiş kanın üst kısmındaki serumu ayırmak için pipet ya da otomatik 

pipet ile pipetin ucu, pıhtıya değdirilmeden serumdan istenen hacimde çekilir. 

 

Resim2. 4: Serumun pipete çekilmesi 

 Pipetteki serum, temiz ve kuru bir tüpe aktarılır. 

 

  Eğer analiz daha sonra yapılacaksa serum ayrıldıktan sonra kısa süre 

buzdolabında 4 
0
C’de, daha uzun süre bekletilecekse derin dondurucuda 

muhafaza edilmelidir.   

 

2.1.2.3. Plazma   

 

Pıhtılaşması antikoagulan madde ile önlenmiş kan bir tüpte kendi hâline bırakılırsa 

şekilli elemanlar dibe çökerek ayrılır. Üstte olan sıvı kısım plazmadır. Plazma, içinde 

trombositleri de içerir.  
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Plazma ile eritrosit süspansiyonu arasındaki kahverengimsi sarı renkte dar bölgeye, 

buffy coat denir. Bu bölge; lökosit, trombosit ve bir miktar plazmadan meydana gelir. 

 

Şekil 2. 3: Kanın santrifüj işlemiyle kısımlarına ayrıştırılması 

Serumun plazmadan farkı; özellikle fibrinojen olmak üzere bazı pıhtılaşma faktörlerini 

ve trombositleri içermemesidir. Plazmada fibrinojen, pıhtılaşma faktörleri vardır. 

 

Plazma elde etmek için kanın pıhtılaşmasını önlemek gerekir. Pıhtılaşmayı önleyen 

maddelere antikoagülan madde denir. Bu maddeler; heparin, sitrat, oksalat ve EDTA (Etilen 

diamin tetra asetik asit)’dır.  

 

Plazma aşağıda belirtildiği şekilde elde edilir; 

 

 Belirli oranda antikoagülan madde ile kan tekniğine uygun alındıktan sonra tüp 

yavaşça alt üst edilerek karıştırılır ve pıhtılaşması önlenmiş kan elde edilir. 

 

  Antikoagülanlı kan, tekniğine uygun santrifüj edilir (serum elde edilmesinde 

olduğu gibi). 

 

  Santrifüj edilmiş kanın üst kısmındaki plazmayı ayırmak için pipet ya da 

otomatik pipet ile pipetin ucu tüpün dibindeki eritrositlere değdirilmeden 

plazmadan istenen hacimde çekilir. 

 

 Pipetteki plazma, temiz ve kuru bir tüpe aktarılır. 

 

 Eğer analiz daha sonra yapılacaksa plazma, ayrıldıktan sonra kısa süre 

buzdolabında 4 
o
C’de, daha uzun süre bekletilecekse derin dondurucuda 

muhafaza edilmelidir.    
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2.2. Tam idrar Tahlili (TİT) 
 

Günümüzde klinik laboratuvarlarda en fazla kullanılan testlerden biridir. Tam idrar 

analizi, makroskobik analiz (fiziksel analiz), kimyasal analiz ve mikroskobik incelemelerden 

oluşur. 

 

2.2.1. İdrarın makroskobik (fiziksel) analizi 
 

İdrarın renginin, berraklığının ve kokusunun değerlendirilmesini kapsar. Renk, 

berraklık ve kokunun önem taşıdığı az sayıda durum mevcut olsa da dikkate alınması 

gereken özelliklerdir.  

 

 Renk muayenesi: Normal idrar rengi sarıdır. Beslenme, ilaçlar ve hastalıklar 

renkte değişikliğe yol açabilir. İdrara rengini veren pigment urokromdur. İdrar 

konsantrasyonu arttıkça rengin yoğunluğu da artar. Seyreltik idrar örnekleri 

renksiz olabilir. İdrarın Şeffaflığı taze idrar toplandıktan hemen sonra berraktır, 

idrar oda sıcaklığına ulaştıkça ya da dondurulduktan sonra bulanık olabilir. 

İdrarda bulanıklığa yol açan birkaç faktör vardır. 

 İdrar pH'ına bağlı olarak bekleyen idrarda amorf ürat ve fosfat kristalleri 

oluşarak bulanıklığa yol açabilir. Bu maddelerin tanısal önemi yoktur 

ancak mikroskopta tanısal önemi olan diğer elemanları gizleyebilir. 

 İdrarın bulanıklığı muköz ipliklerin bulunmasıyla ilgili olabilir. Özellikle 

buz dolabında bekletilen idrarlarda iplikler katılaşır. Tanısal anlamları 

çok azdır. Alt üriner veya genital sistem enfeksiyonlarında artar. 

 İdrarın bulanık görünmesinin önemli nedenlerinden biri de lökosit (beyaz 

küre) içermesidir. Bu da sıklıkla idrar yollarında bakteriyel bir 

enfeksiyona işaret eder. idrar yolu enfeksiyonlarında bakteri, idrara tipik 

kötü bir koku verir. 

 İdrar yolu enfeksiyonlarında idrarda, lökositlerle birlikte sıklıkla 

eritrositler (kırmızı küre) de görülür. Bu da idrarı bulanıklaştırır. Böbreğe 

fiziksel darbe sonrası da idrarda, kırmızı küreler görülebilir. Eğer vajinal 

kontaminasyon yoksa idrarda eritrosit gözlenmesi genelde patolojiktir. 

İdrar sedimenti mikroskopla incelenerek idrarda hem eritrosit hem de 

lökosit saptanabilir. 

 

 İdrar kokusu: İdrar tetkiki raporunda idrar kokusu belirtilmeyebilir ancak 

laboratuvar teknisyeni, idrarın anormal ve hastalık düşündürebilecek kokularını 

fark edebilmelidir. İdrarın kokusu oldukça aromatiktir. Bu koku, idrardaki bazı 

asitlerden kaynaklanır ancak idrar bekletilir ve uygun şekilde soğutulmazsa 

idrar amonyak gibi kokabilir,bunun nedeni idrar üresinin bakterilerce 

parçalanmasıdır. Çoğu idrar örneğinde bakteriyel kirlenme mevcuttur, bakteri 

miktarca az bile olsa eğer örnek oda sıcaklığında bekletilirse hızla çoğalır. 

Diyabeti kontrol altında olmayan bir hastanın idrar kokusu "meyve kokusuna" 

benzer; bu idrarda şeker fazlalılığına bağlıdır. Eğer keton cisimcikleri mevcutsa 

idrar aseton kokacaktır. Sarımsak, kuşkonmaz gibi besin maddeleri de idrarda 

anormal kokuya yol açabilir, idrar kokusu tek başına hastalık kararı vermek için 

yeterli değildir ama laboratuvar personelinin idrarı test ederken neyi gözlemesi 

konusunda değerli ipuçları verebilir. 
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 İdrarın özgül ağırlığı (Dansitesi): Bir çözeltinin özgül ağırlığı verilen 

hacimdeki solüsyonun ağırlığının eşit hacimdeki suyun ağırlığına oranıdır, 

idrarın özgül ağırlığı fosfat, klor, protein, şeker ve üre gibi idrarda çözünen 

katıların konsantrasyonlarını gösterir. İdrarın özgül ağırlığı böbreğin glomerüler 

filtratı konsantre etme yeteneğiyle ilgili bilgi verir, idrarın özgül ağırlığı 

normalde 1005 ile 1030 arasındadır. En derişik örnek; sabah toplanandır. 

Vücutta dehidratasyon olması idrarın oldukça yoğunlaşmasına neden olur. Aşırı 

miktarda sıvı alımı da idrarı seyreltik hâle getirir. Dansite Ölçümü Bazı 

laboratuvarlar dansiteyi çubuk testi yöntemiyle ölçmektedir. Çubuk 

birpolielektrot ve indikatörden (bromtimol mavisi) oluşur; idrardaki sodyum ve 

potasyumun iyonları H
+
 iyonlarıyla yer değiştirdikçe çubukta renk değişikliği 

olur. Bu yöntem tarama amaçlı kullanılsa da asıl ölçüm kadar duyarlı değildir. 

 

2.2.2. İdrarın Kimyasal Analizi 
 

İdrarın fiziksel incelemesinden sonra ve mikroskobik incelemesinden önce idrar 

örneğinin kimyasal değerlendirmesi yapılır. İdrarda yapılan bir dizi kimyasal test doktorun 

tanı koymasına yardımcı kritik bilgiler verir. 

 

İdrarla atılan normal veya anormal bileşenlerin kimyasal kalitatif veya kantitatif 

yöntemlerle analiz edilmesi kimyasal analiz olarak tanımlanır. Kalitatif ve semikantitatif    

(yarı kantitatif) idrar analizleri eskiden beri laboratuvarlarda kullanılan standart metotlarla 

yapılabildiği gibi günümüzde daha yaygın olarak kullanılan ve hemen her ortamda yapılması 

mümkün olan striple idrar analizi yapılmaktadır. Striplerde plastik bir destek ortamı üzerine 

monte edilmiş ve kâğıda emdirilmiş kuru reaktifler kullanılır. Bu reaktifler her bir teste 

özeldir. İdrarın sıvı özelliği ile damlatılınca çözünen bu reaktiflerin her biri, kendine 

has analiti idrarda mevcutsa, belli bir süre içinde reaksiyon verir ve kâğıt renklenir. Oluşan 

renkler gözle (referans renklerle karşılaştırarak) değerlendirilebilir ve renk şiddetine göre 

pozitif veya negatif olarak sonuçlar okunur. Bu değerlendirme özel reflektans metrede de 

yapılabilir. Bu cihazlar hem kalitatif hem de kantitatif olarak sonuç rapor edebilirler.  

 

Striple  idrar analizinde dikkat edilecek önemli bazı noktalar vardır: 

 

 Strip idrara kısa bir süreyle daldırılmalı aksi hâlde reaksiyon odacıkları arasında 

kontaminasyon olur. 

 İdrardan çıkarılan strip üzerindeki fazla idrar bir şekilde uzaklaştırılmalıdır aksi 

hâlde reaksiyon odacıkları arasında kontaminasyon olur. 

 İdrarla strip temas ettikten sonra reaksiyonun olması için üretici tarafından 

öngörülen süreden ne fazla beklenmeli ne de daha erken okunmalıdır aksi hâlde 

yalancı pozitiflik veya negatiflik oluşabilir. 

 Stripler üretici tarafından öngörülen şartlarda saklanmalıdır ve miadı geçmiş 

stripler kullanılmamalıdır. 

 Mümkünse stripler otomatik cihazlarda kullanılmalıdır. 
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2.2.3. İdrarın Mikroskobik Analizi 
 

İdrarın mikroskobik incelemesinin yapılması için öncelikle idrar sedimentinin 

hazırlanması gereklidir. Şekilli eleman ve hücrelerin iyi görünebilmesi için sabah alınan taze 

idrardan sediment hazırlanması tercih edilmelidir. 

 

2.2.3.1. İdrar Sedimentinden Preparat Hazırlama Tekniği 

 

 İdrarın santrifüj edilmesi 

 

 Temiz bir santrifüj tüpünün 2/3’sine kadar idrar konur. 

 İdrar konan santrifüj tüpü, başka bir tüple dengelenip karşılıklı olarak 

santrifüjün godelerine yerleştirilir. 

 

Resim 2.5: İdrar örneğinin santrifüje yerleştirilmesi 

 Cihazın kapağı kapatılarak 1500-2000 devirde, 3-5 dakika santrifüj edilir. 

Burada dikkat edilecek nokta, santrifüj işlemi çok yüksek devirde ve uzun 

sürede yapılmamalıdır aksi hâlde şekilli elamanlar bozulabilir. 

 Süre sonunda santrifüjün tamamen durduğundan emin olduktan sonra 

cihazın 

kapağı açılır ve idrar tüpü çıkartılır. 

 İdrar tüpü santrifüjden alınır ve aşağıya doğru 45 derece eğilerek içindeki 

berrak idrar dökülür. 

 Tüpün dibindeki sedimentin ayrılması sağlanır. 

 

Resim 2 6: Santrifüj sonrası idrar sedimenti 
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 İdrar sedimentinin lama yayılması 

 

 Temiz bir lam ve lamel alınır. 

 Santrifüj tüpünün dibi el ayasına hafif hafif vurularak dipteki sedimentin 

dağılması sağlanır. 

 Santrifüj tüpünün dibindeki çökelti homojen hâle getirilir. 

 Lam üzerine bir damla homojen hâle gelmiş sediment damlatılır. 

 

Resim 2. 7: İdrar sedimentinin lama damlatılması 

 Sediment damlası, lamın kenarlarından taşmayacak ve hava kabarcığı 

kalmayacak şekilde bir lamelle kapatılarak preparat mikroskopta incelenmeye 

hazır hâle getirilir. 

 

2.3.3.2. İdrar Sedimentinde Görülen Elemanlar 

 

İdrar sedimentleri organik ve inorganik olarak ikiye ayrılır. Klinik açıdan önemli 

 olanlar özellikle organik sedimentlerdir. 

 

 Organik idrar sedimentleri 

 Eritrositler: Lökositlere göre daha küçük, çekirdeksiz, ortaları soluk, 

kenarları belirgin hücreler olup iyi korunmuşlarsa açık yeşilimtrak renkte 

ve yuvarlak görünür. Normal mikroskop sahasında 1-2 tane görülebilir. 

 

Resim 2.8: Eritrositlerin mikroskobik görüntüsü 
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 Lökositler: Normalde her sahada; erkeklerde 2-3 adet, kadınlarda ise 4-5 

adet görülebilir. Eritrositlere göre daha büyük ve çekirdekli hücrelerdir. 

Üriner enfeksiyonlarda bol miktarda idrara geçer. Akut ve kronik 

apandisit’te,  pyüride (idrarda iltihap bulunması) idrarda lökosit görülür. 

Lökositlerin çekirdekleri nedeniyle stoplazmaları granüler yapıdadır. Asit 

reaksiyonlu idrarda lökositlerin çekirdekleri daha net görülür. 

 

Resim 2.9: Lökositlerin mikroskobik görüntüsü 

 Epitel hücreleri: Normalde her sahada 5-6 epitel hücresinin görülmesi 

normaldir. Kadın idrarında, erkeklere göre daha fazla sayıda epitel 

hücresi bulunur. Lökositlerden büyük hücrelerdir. Epitel hücreleri, idrar 

yollarında bulundukları yerlere göre çeşitli tipte olur. Yassı epitellerin 

fazla oluşu vaginitlerde ve doğum sonrasında görülür. Kübik epitel 

hücreleri ise akut ve kronik böbrek yetmezliklerinde görülür. İdrarda çok 

sayıda epitel bulunduğunda üriner sistemin hangi kısmına ait olduğunu 

bilmek klinik yönden önemlidir. Epitel hücreleri genel olarak 3’e ayrılır. 

Kübik, yassı ve silindirik epitelyum hücreleridir. 

 

Resim 2.10: Epitel hücrelerinin mikroskobik görüntüsü 

 Silendirler: Normal idrarlarda bulunmaz. Böbrek glomeruluslarından 

kan plazma proteinleri geçerse bu proteinler, tübülüslerde sularının 

emilmesi ve asiditenin artması ile denatüre olarak pıhtılaşır ve 

tübülüslerin şekillerini alır. Primer filtratın akışına bağlı olarak 

tübülüslerden idrara geçer. Gerçek ve yalancı silindir olmak üzere iki 

şekilde görülür. 
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 Parazitler: Çeşitli parazitlerin kendileri, larvaları ya da yumurtaları 

görülebilir. En önemlisi vaginitise sebep olan “Tricomonas vaginalis”tir. 

Ucu kamçılı damla şeklinde görülür. 

 

 Bakteri ve mantarlar: Normalde idrarda bulunmaz. Taze idrar 

incelemesinde görülürse idrar yollarında bakteri ve mantar enfeksiyonuna 

işaret eder. Genellikle piyelonefritte görülür. Bakteri ve mantarların bir 

araya gelmesiyle silindir görünümü oluşabilir. 

 

 Sperm hücreleri: İdrarda uzun süre şekillerini muhafaza eder. Cinsel 

ilişki sonrası, genital organ hastalıklarında ve sara nöbetlerinde idrarda 

görülür. Yumurta şeklindedir. Kuyruklu ve başı küçük bir görünüme 

sahiptir. 

 

 Yabancı artıklar: İdrara dışarıdan karışmış nişasta tanecikleri, saç, tüy, 

lif, iplik ve pamuk gibi artık maddelerdir. 

 

 İnorganik idrar sedimentine görülen bazı kristaller 

 Kalsiyum oksalat kristalleri: En sık görülen kristaldir. pH 6-7 civarında 

oluşur. Genellikle zarf şeklinde ve oldukça parlak görünür. Nadiren 

yuvarlak, halter şeklinde görülür. Taze idrarda kümeler hâlinde, eritrosit 

ve lökosit ile beraber görülmesi taş oluşumu açısından önem taşır. 

Ispanak, portakal, domates, sarımsak, ve meyan kökü gibi okzalik asit 

yönünden zengin besinler alındığında görülür.   
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Resim 2.11: Kalsiyum oksalat kristallerinin mikroskobik görünümü 

 

 Ürik asit kristalleri: Ürik asit, protein yıkım ürünüdür. İdrara geçen ürik 

asit pH 5,0-5,5 civarında kristalleşebilir. Sarı-kahverengi veya renksizdir. 

Kama, halter, baklava, prizmatik rozet, kübik, oval, düzensiz, altıgen 

tabakalar hâlinde görülebilir. İdrarda görülmeleri, patolojik bir değer 

taşımaz. Kristaller, katı bir madde etrafına toplanarak kolaylıkla taş 

yapabilir. İdrarda kanla birlikte kümeler hâlinde ürik asit kristalleri 

görülmesi, genellikle idrar kesesinde veya böbrekte taşa işaret eder. 

Santrifüj sonrası tüpün dibinde pembe bir çökelti oluşturur. Genelde gut, 

glomerulonefrit, akut ateşli hastalıklarda görülür.    
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Resim 2.12: Ürik asit kristallerinin mikroskobik görünümü   

 

 Amorf ürat kristalleri: Mikroskobik olarak sarı, pembe, turuncu, tuğla 

ve balçık renginde çökelti oluşturur. Mikroskopta küçük tanecikler 

hâlinde ve genellikle küçük topluluklar oluşturmuş hâlde görülür. Silindir 

şeklinde toplanabilir ve bu durumda granüler silindirlerden güç ayırt 

edilir. İdrar bekletilirse özellikle amorf fosfat veya üratlar çöker. Bazen 

idrar kavanozunun yarısını dolduracak şekilde üratlar çökebilir. Yüksek 

ateş ve sıvı kaybı durumunda görülebilir.   

 

Resim 2.13: Amorf ürat kristallerinin mikroskobik görünümü 

 Triple fosfat (amonyum, magnezyum fosfat): Bu kristaller, renksiz ve 

kolay tanınır. En tipik şekilleri tabut kapağı veya çatı biçimidir. Prizma, 

mercek, tüy, kanat, yaprağa benzer şekilleri vardır. Patolojik olarak da 

daha çok idrar yolu enfeksiyonları ve prostat hipertrofisinde görülür. 
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Resim 2.14: Triple fosfat kristallerinin mikroskobik görünümü 

İnorganik sedimentlerin klinik değeri azdır. Herhangi bir kristalin sürekli olarak 

yüksek çıkması taş oluşumu bakımından önemlidir. İnorganik maddelerin büyük bir kısmı 

idrarda erimiş olarak bulunur. Her birinin kendine özgü şekli vardır. Genelde tipik şekilleri 

olduğundan karışmaz. 

 

2.3.3.3. İdrar Preparatını İnceleme Tekniği 

 

 Mikroskobik inceleme yaparken dikkat edilecek kurallar: 

 

 Lam, lamel ve objektif temiz olmalı. 

 Taze idrar sedimenti kullanılmalı. 

 Lam ve lamel arasına fazla sediment konulmamalı. 

 Sediment lam üzerinde bekletilmeden hemen incelenmeli. 

 Aydınlatma çok kuvvetli olmamalı. 

 Saha 10’luk objektifle bulunup 40’lık büyütme ile incelenmeli. 

 

 Preparatın incelenme tekniği 

 

 Lam üzerine damlatılan sediment lamelle kapatılır. Lamelle 

kapatılmasının amacı damlanın homojen yayılmasını,  tek mikroskobik 

saha elde edilmesini sağlamak ve objektifin kirlenmesini önlemektir. 

 Preparat mikroskop tablasına yerleştirilir. 

 Mikroskobun ışık ayarı yapılır. 

 Şaryoyla lam ileri geri hareket ettirilerek önce mikroskobun 10’luk 

objektifi ile saha bulunur. Makro ve mikro vida ile görüntü netliği 

sağlanarak bütün saha incelenir. 

 Daha sonra 40’lık objektifle incelemeye devam edilir. Direkt fakat parlak 

olmayan ışıkta şekilli elamanlar daha iyi görünür. Genellikle kondansatör 

uzaklaştırılır veya diyafram kısılır. 

 

2.3.3.4. İdrar Preparatının Değerlendirilmesi 
 

Mikroskobik inceleme sonunda görülen elamanların miktarı, rapora şu şekilde yazılır: 

Nadir, az, çok, mebzul ve küme terimleri kullanılır veya her sahada sayılan elamanların 

miktarının ortalaması alınır. Örneğin, her sahada 5-6 eritrosit, 10-15 lökosit, bol epitel, 8-10 

kalsiyum okzalat kristali gibi ifadeler kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak idrarın mikroskobik analizini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İdrar preparatı hazırlayınız. 

 İdrar sedimentini normal miktarda lama 

damlatmalısınız. 

 Lameli 45
0 
lik bir açı ile

 
lamın üzerine 

kapatmalısınız. 

 Hazırladığınız preparatı mikroskoba 

yerleştiriniz. 

 Preparat lamını mikroskop tablasına 

yerleştirirken kuru olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Mikroskobun ışık ayarını yapınız. 

 Mikroskobik inceleme yapılırken az 

yoğun ışıkta çalışılması gerektiğini 

unutmamalısınız. 

 Az yoğun ışık ayarı için kondansatörü 

aşağı indirmeyi ve diyaframı kapatmayı 

unutmamalısınız. 

 10’luk objektif ile sahayı tarayınız. 

 Saha taraması esnasında makro ve mikro 

vidalarla netleştirme yapmayı 

unutmamalısınız. 

 40’lık objektif ile tüm sahayı 

inceleyiniz. 

 Saha taraması esnasında makro ve mikro 

vidalarla netleştirme yapmayı 

unutmamalısınız. 

 Preparatın organik ve inorganik sediment 

değerlendirmesini yapınız. 

 Gördüğünüz organik ve inorganik 

elemanların sayımını yapmalısınız. 

 Sonucu bir rapor hâline getiriniz.  

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. İdrar sedimentleri kaça ayrılır?  

A) 3 

B) 2 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi organik sedimenttir?  

A) Ürik asit kristali 

B) Kalsiyum oksalat kristali 

C) Lökosit silindirleri 

D) Amorfürat kristali 

E) Tirozin kristali 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, idrarda fazla miktarda lökosit bulunması hâlidir?  

A) Makrohematüri  

B)  Hematüri  

C)  Mikrohematüri   

D)  Piyüri  

E)  Hematom 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4. (   ) Sediment elde etmek için idrar 5000 devirde 10 dakika santrifüj edilmelidir.  

 

5. (   ) Santrifüj tüpünün dibi el ayasına hafifçe vurularak dipteki sedimentin dağılması 

ve homojen hâle getirilmesi sağlanır. 

 

6. (   ) Şekilli elamanların bol olduğu yerler 40’lık objektif ile incelenir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme’ ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki basamaklarını takip ederek Biyokimya laboratuvar ortamını hazır hâle 

getirip preanalitik çalışmalarda sağlık personeline yardım edebileceksiniz. 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

kazanmadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Biyokimya laboratuvarında bulunan araç gereçlerin temizliğini 

yapabildiniz mi? 

  

2. Kayıt kabul kriterlerine uygun örneklerin kabulünü yapabildiniz mi?   

3. Kabul kriterlerini taşımayan örneklerin reddini yapabildiniz mi?   

4. Distile su hazırlamasına yardım edebildiniz mi?   

5. Çözelti hazırlamaya yardım edebildiniz mi?   

6. Biyokimyasal analiz örneklerinin santrifüjle ayrıştırılmasına yardım 

edebildiniz mi? 

  

7. Tam idrar analizine yardım edebildiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 E 

6 Mezür 

7 Balon joje 

8 Petri kutusu 

9 Pasteur fırını 

10 
Benmari (Su 

banyosu) 

11 Çözelti 

12 Kırmızı 

13 Kimyasal 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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