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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT110 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Kan Glikoz Analizleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Ön hazırlık iĢlemleri yapılan kan materyalinden (AKġ) 

açlık kan Ģekeri, (OGTT) oral glikoz tolerans yükleme, 
(HbA1c) glikozlu hemoglobin testlerinin, biyokimyasal 
analiz ölçüm tekniklerinin uygulayarak becerilerinin 
kazandırıldığı eğitim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Çözelti hazırlama modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Kan glikozu analizi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, uygun laboratuvar ortamı sağlandığında, kanda 
AKġ, OGTT ve hemoglobin HbA1c testlerini, tekniğine 
uygun olarak yapabilecektir. 

Amaçlar 

1. Kanda açlık kan Ģekeri (AKġ) analizini tekniğine uygun 
olarak yapabilecektir. 

2. Hastaya, Ģekerli su verilmesinden sonra belirli aralıklarla 

alınan kandan, tekniğine uygun olarak OGTT testi 
yapabilecektir. 

3. Kanda Glikohemoglobin (HbA1c) analizini tekniğine 
uygun olarak yapabilecektir. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Kan materyali, reaktifler, deney tüpü, santrüfüj 

tüpü, pipet/otomatik pipet, santrüfüj cihazı, distile su cihazı, 
benmari, spektrofotometri cihazı, laboratuar saati 

Ortam: Laboratuvar ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 
Sevgili Öğrenci,  

 
Tıbbi biyokimya; hastalıkların teĢhis ve tanısı, benzerlerinin birbirinden ayrılması, 

tedavi Ģekillerinin izlenmesi için yapılan analizlerin çalıĢıldığı yerdir. 

 
Bu analizlerin, doğru ve tekniğine uygun çalıĢılabilmesi için çalıĢan kiĢilerin uyması 

gereken kural ve kaideler: çalıĢtığı araç ve gereçlerin günlük, haftalık, aylık bakımlarının 
yapılması, laboratuvar ortamının çalıĢma Ģartlarına uygun olmasıdır. ÇalıĢtığı ortamın risk 
faktörlerinden kendisini koruyabilecek önlemleri alarak bu kurallar doğrultusunda yürütmüĢ 
olduğunuz çalıĢmalar sonucunda, doğru sonuçlar elde edebileceksiniz. 

 

Elde etmiĢ olduğunuz bu sonuçların, insan hayatındaki öneminin bilincinde 
olduğunuzu bilerek çalıĢmalarınızda göstereceğiniz hassasiyet ve titizliğe inancım tamdır. 

 
Laboratuvar çalıĢmalarında amaç kaliteli ve doğru çalıĢmalar yaparak hastalık tanısını 

doğru koydurmak ve dolayısıyla doğru tedavi ile hastayı sağlığına kavuĢturmaktır.  
 
Siz bu modülü öğrenerek kan glikoz analizlerinden, AKġ, OGTT, HbA1c testlerini 

tekniğine uygun olarak çalıĢıp sonuçlandıracaksınız. 

 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
 

Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile tekniğine uygun olarak hatasız kan glikozundan 
(AKġ) analizini yaparak doğru sonuç elde edebileceksiniz. 

 
 
 
 
 

 Tıbbi biyokimya laboratuvarlarında AKġ analizinin çalıĢma teknikleri hakkında 
grup çalıĢması yapınız. 

 Ġnsan yaĢamında organik birleĢik olan karbonhidratların glikoz (AKġ) açısından 
araĢtırınız. 

 En yakın olan hastaneye giderek kan glikozu analizinin yapılıĢını izleyiniz ve 
arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 AKġ analizinin yapılıĢ amacını araĢtırarak dosya hazırlayıp arkadaĢlarınıza 
sunu yapınız. 

 AKġ analizinin, daha çok hangi metotla çalıĢıldığını araĢtırınız. 
 Organik birleĢik olan karbonhidratların, insanların yaĢamsal döngülerin önemini 

araĢtırınız. 

 

1. KANDA AÇLIK KAN ġEKERĠ ANALĠZĠ 
 

12 saat aç kalan sağlıklı bir insanın toplardamar kanında bulunan glikoz miktarını 
kantitatif metodlarla tekniğine uygun yapılan ölçümlerdir. (AKġ referans değerleri çalıĢılan 
metodlar doğrultusunda değerleri farklıdır). 

 

1.1. Karbonhidratların Yapısı ve Özellikleri 
 
Karbonhidratlar, kimyasal olarak polihidroksialdehit veya ketondurlar hidroliz 

edildiklerinde böyle bileĢikler veren maddelerdir. Bu, sınıftaki çoğu madde için C : H : O 
oranı, 1 : 2 : 1 Ģeklindedir; genel formülleri (CH

2
O)

n 
Ģeklinde yazılır. Bazı karbonhidratlar, 

(CH
2
O)

n 
genel formülüne uymazlar; aynı zamanda azot, fosfor veya kükürt de içerirler.  

 
Karbonhidratların yapılarında ya aldehit ya da keton bir karbonil grubu; hem primer 

alkol yapısında hem sekonder alkol yapısında iki veya daha fazla sayıda hidroksil grupları 
bulunur. 

  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Aldehit grubu            Keton grubu          Primer alkol grubu               Sekonder alkol grubu 

 

          Karbonil grupları                                                                   Alkol grupları 

 

Formül 1.1: Karbonhidratların yapısı 

 

Karbonhidratlar, dünyada en yaygın olarak bulunan biyomoleküllerdir. YeĢil bitkiler 
ve algler tarafından fotosentez ile sürekli olarak CO

2 
ve H

2
O‟dan sellüloz ve diğer bitkisel 

ürünler yapılmaktadır. 

 
CO2 + H2O  +  GüneĢ enerjisi------------ Karbonhidratlar 

 

      insanda 
Karbonhidratlar---------------------- Enerji+H2O+CO2 
 
Karbonhidratların organizmada birçok fonksiyonu vardır. Sofra Ģekeri ve niĢasta 

olarakta bilinirler. Kan Ģekeri olarak bilinen ve vücudun en önemli karbonhidratı olan 
glukoz, memelilerde dokularının en önemli yakıtıdır. Suda çözünmeyen karbonhidrat 
polimerleri, bakteri ve bitkilerin hücre duvarlarında ve hayvanların bağ dokularında yapısal 
ve koruyucu elemanlar olarak iĢlev görürler. Bazı karbonhidrat polimerleri, iskelet 
eklemlerini kayganlaĢtırırlar ve hücreler arası yapıĢmayı sağlarlar. Karbonhidratlar; vücutta 
lipidlerin, bazı aminoasitlerin, glikolipidlerin glikoproteinlerin ön maddesidir. Kan 
gruplarının oluĢumuna katkı sağlar. Hücre zarlarının üzerinde immünolojik özellik 
kazandırması, birbirlerini tanımalarını sağlar. 

 
Enerji bakımından; yağ, karbonhidrat, protein olarak sıralanırlar. Karbonhidratlar, 

enerji ihtiyacı açısından vücutta ilk önce kullanılırlar. 1 gr karbonhidrat yakıldığında 4.2 
Kcal enerji verir. 
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1.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 

 
 

ġema 1.1: Karbonhidratların sınıflandırılması 

 

 Monosakkaritler 

 

Monosakkaritler, basit Ģekerler olup karbonhidratların en küçük temel yapıtaĢları 
monomerlerdir. 

 

 
 

Resim 1.1: Monosakkaritin en küçük görünümü 

 
Monosakkaritler düz zincir yapısına sahip polihidroksi aldehit veya ketonlardır. 

Deoksiriboz dıĢında Cn(H2O)n formülüne sahip olup kendilerinden daha küçük moleküllere 
parçalanamazlar. 

 

Yapılarında aldehit grubu taĢıyanlara aldoz; keton grubu taĢıyanlara ketoz denir. 
Yapılarındaki karbon (C) sayısına göre üçe ayrılırlar. Yapılarında; 3 karbon bulunduranlara 
triozlar, 5 karbon bulunduranlara pentozlar, 6 karbon bulunduranlara heksozlar denir. 
Canlılar için önemli olan monosakkaritler pentozlar ve heksozlardır. 

 
Pentozların önemli olanları ise riboz ve deoksiriboz‟dur. Riboz RNA ve ATP‟nin 

yapısına katılırlar. Deoksiriboz DNA nın yapısına katılırlar. Heksozlarda önemli olanı 

glikozdur. 
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 Glikoz: Tabiatta monosakkarit Ģeklinde en bol bulunan aldoz D-

glikozdur. Kapalı formülü (C6H12O6) dan glikoz formülünün açılımı 
aĢağıdaki Ģekildeki gibidir. 

 

 
 

ġekil 1.1: D ve L glikoz formülü 

 
Birçok büyük moleküllerin yapılarında yer alır. Meyvelerdeki sakkarozun, baldaki 

fruktozun, laktozda bulunan galaktozun, nükleik asitlerin ve ribozların yapısında bulunur. 
 
Glikoz D-glikoz ve L-glikoz olarak iki Ģekilde bulunur. Bu iki molekül, birbirinin 

ayna görüntüsüdür. (D-glikoz ve L – glikoz izomerleri) ġekil. 1.1‟inde görüldüğü gibi 
izomerleri aynı kimyasal birleĢime sahip olup; atomları arasındaki bağlantı yapıları farklı 
olan moleküllerdir. Glikoz molekülünün 5. karbonunun sağ tarafına, OH grubu bağlanana, D 

glikoz, sol tarafına bağlanan OH grubuna ise L glikoz denir. Ġnsanlarda bulunan glikoz, D 

glikozdur. Karbonhidratların önemli bir kısmı glikoza çevrilirler. Glikoz hayvanların ve 
insanların kanında dolaĢan karbonhidrat formudur. Tabiatta en çok bulunan Ģekerdir. 
Meyvelerde, özellikle üzüm Ģekerinde bulunur. 

 
Ticari olarak glikoz, niĢastanın hidrolize edilmesi ile elde edilir. Glikoz, yaĢam için en 

önemli karbonhidratlardan biridir. Özel iĢlevleri olan glikojen, nükleik asitlerdeki riboz gibi 
karbonhidratlara çevrilirler. Glikozun emilimi, kullanımı ve yanması esnasında fosforik 
asitle birleĢerek fosforilasyon olayı gerçekleĢir. Hücreler onu bir enerji kaynağı ve 

metabolik reaksiyonlarda bir ara ürün olarak kullanır. Glikoz, fotosentezin ana ürünlerinden 
biridir ve hücresel solunum, onunla baĢlar. 

 

 Fruktoz: Çok tatlıdır. Olgun meyve ve balda bulunur. 
 

      
 

Resim 1.2: Fruktozun bol miktarda bulunduğu besin öğeleri 
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 Galaktoz: Sütte bol miktarda bulunur. 
 

 
 

Resim 1.3: Galaktoz içeren süt 
 

 Oligosakkaritler 
 

2–20 monosakkaritin glikozidik bağla bir araya gelmesiyle olusan karbonhidratlar, 
oligosakkaritler olarak adlandırılır. Bir monosakkarit molekülü üzerindeki anomerik karbon 
hidroksil grubunun, bir diğer monosakkarit molekülü üzerindeki bir hidroksil grubu ile 
reaksiyonlaĢması sonucu oluĢturulan bir O-glikozidik, bağ vasıtasıyla birbirine bağlanmıĢ iki 
monosakkarit molekülünden oluĢumu sonucu bir molekül su çakararak birleĢmiĢtir. Resim 

de gösterilmiĢtir. 
 

 
 

Resim 1.4: Oligosakkaritler 
 

 
 

ġekil 1.2: Ġki Monosakkaritin birleĢmesi 
 

Oligosakkaritler, kendilerini oluĢturan monomer sayısına göre adlandırılır. Maltoz, 

laktoz, galaktoz ve sakkaroz en yaygın bulunan disakkaritlerdir. 
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 Maltoz: Serbest halde bulunmaz. NiĢastanın hidrolizi neticesinde oluĢur. 
Çimlenen tohumlarda, yüksek miktarlarda bulunur. Özellikle bira 
üretiminde açığa çıktığından malt Ģekeri de denir. 

 

Glikoz + Glikoz --------------- Maltoz + H2O 
 

 
 

Resim 1.5: Maltoz içeren Ģeker 

 

 Sükroz: Glikoz ve fruktozdan meydana gelir. ġekerpancarı ve kamıĢında 

bolca bulunur ve çay Ģekeri olarak kullanılir. ġeker üretimi sırasında 
kristalizasyon aĢamasından sonra elde edilen koyu kahverengi sıvıya 
dönüĢmesiyle buna melas adı verilir. 

 
Glikoz + fruktoz -------------- Sükroz +H2O 

 

 Laktoz (süt Ģekeri): Bir galaktoz molekülü ile bir glukoz molekülünün 

birleĢmesiyle oluĢmuĢ disakkarittir. 
 

Galaktoz + Glikoz -----------------Laktoz +H2O 
 

Süt Ģekeri, yeni doğanlar için enerji kaynağı olduğu gibi, sindirim kanalını uyaran 
fizyolojik geliĢimi sağlayan patojen bakterilerinin çoğalmasını önleyen Ģekerdir. Ağızdan 
alınan laktoz, sindirim kanalında laktaz enzimi etkisiyle parçalanır. 

 
 Polisakkaritler 

 

Birçok Ģeker molekülünün bir araya gelmesi ile oluĢur. Glikozu en çok bulunan 
Ģekerdir ve polisakkaritin tipini (formu) tayin eder. Birçok polisakkarit tek tip Ģekerden 
meydana gelir ve homopolisakkarit olarak adlandırılır (niĢasta, selüloz, glikojen). Birden 
çok Ģeker tipi içerenlere, heteropolisakkarit denir (hemiselüloz, pektin). Bazı 
polisakkaritler dallanma gösterir. Bu tür yapılara depo polisakkaritler denir (niĢasta, 

glikojen). Dallanma göstermeyenlere ise yapısal polisakkaritler denir (selüloz). 
 

 

Resim 1.6: Monomerlerin birleĢerek oluĢturduğu polisakkarit yapısı. 
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 Polisakkarit çeĢitleri 

 
Monosakkaridlerin depolanmıĢ formları olup baĢlıcaları Ģunlardır. 
 

 NiĢasta: Bitkisel kaynaklı olup tahıl ve yumrularda bol bulunan amiloz 
ve amilopektin kısımlarından oluĢur. Amiloz, 250–300 adet glikozun α-
(1–4) glikozidik bağla oluĢturduğu dallanmamıĢ yapıdır. Amilopektin ise 
dallanmıĢ yapı gösterir. 

 

 
 

Resim 1.7: NiĢasta 

 

  Glikojen: Hayvansal niĢasta olarak bilinen bu özelliğine rağmen, bazı 
maya ve mantarlarda bulunduğu tespit edilmiĢtir. Ġnsanda, karaciğer ve 
kas dokusunda bulunur. Karaciğerin % 7 sini glikojen oluĢturur. Glikozun 
depo edilmiĢ Ģeklidir. Dallı yapıdadır. Glikojen, yapısında 12 000 – 120 

000 glikoz taĢır Glikojen metabolizması; insülin, glukagon hormonların 
kontrolü altındadır   

 

 Selüloz: Bitkilerin iskeletini oluĢturan, doğada en çok bulunan 
polisakkarittir. Bitkilerde organik maddenin %50 sini oluĢturur. 

 

Hayvanlar ve insanlar, bu polimeri hidrolize edecek enzimleri üretemezler. Ruminanat 
hayvanların ön mide (Rumen ve retikulum) kısmında yaĢayan mikroorganizmalar tarafından 
salgılanan selülaz enzimi hidrolize eder. Bir selüloz molekülü, 2000–8000 adet glikozdan 
oluĢur. 

 
 

Resim 1.8: Ay çiçeğin yapısında seliloz 
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1.3. Karbonhidratların Sindirimi ve Metabolizması 
 

Sindirimi ağızda baĢlayan tek besin maddesi karbonhidrattır. Diyette bulunan 
karbonhidratlar, çoğunlukla polisakkarid ve disakkarid, az oranda da monosakkarit formunda 

bulunur. Ağızdan alınan karbonhidratların sindirimi, tükrük bezinden salgılanan amilaz 
(pityalin) enzimi ile parçalanmaya baĢlar. Tükrük; müsini polisakkaritlerin dağılımını ve 
kayganlığını sağlayan bir glikoproteindir. Tükrük amilazı ise amilopektin ve amilozdaki 
glikozid bağlarını rastgele parçalayarak küçük moleküllü dekstrinlerin oluĢumunu katalizler. 
Amilaz, polisakkaritlerdeki iç bağları hidrolizler. Besin maddeleri mideye geldiğinde, 
midenin asit pH‟ında karbonhidrat sindirimi durur. Besin maddeleri mideden duodenuma 
geçtiğinde, karbonhidrat sindirimi, pankreas salgı bezinden salgılanan amilaz enziminin 
etkisi ile polisakkarid molekülleri meydana gelir. 

 

Ġnce bağırsağa gelen dekstrinler; bağırsak mukozasının fırçamsı kenarı tarafından 
salgılanan maltaz, sakkaraz, laktaz enzimleri tarafından karbonhidratlar monosakkaridlere 
hidrolize edilirler. Selüloz, sindirilemediğinden gaitayla dıĢarı atılır. 

 

Karbonhidrat sindirimi sonucu meydana gelen glikoz, ince bağırsaktan emildikten 
sonra iki Ģekilde taĢıma ile gerçekleĢtirilir. 

 

 Aktif taĢıma: Enerji kullanarak glikoz ve galaktoz taĢırlar. Aktif taĢımada 
kullanılan enerji ATP tarafından sağlanır. Aktif taĢımada, taĢıyıcı olarak da 
protein kullanır.  

 Pasif taĢıma: Enerji kullanımına gereksinim duymaz. 
 

Fruktoz yapılı glikozlar pasif diffüzyonla emilimi gerçekleĢir. Ġnce bağırsaktan 

emildikten sonra glikoz; früktoz, galaktoz, vena porta aracılığıyla sistemik dolaĢıma katılır. 
Kan glikozu, öncelikle enerji ihtiyacı için kullanılır. Enerji ihtiyacı yoksa glikoz karaciğerde 
glikojene dönüĢür ve depo edilir. Karaciğer glikozu, glikojen tarzında depo edebildiği gibi 
fazla olan glikozu, yağ asitlerine dönüĢtürerek yağ dokusuna yağ olarak depo eder. 

 

 Metabolizma: Canlı organizmada, biyomöleküllerin sentezi ve yıkımı ile ilgili 
reaksiyonların tümüne, metabolizma denir. 

 

Metabolizmanın iki önemli amacı vardır: Ġndirgeyici güç(NADPH) gibi maddelerle 
enerji üretmek ve hücrenin ihtiyaç duyduğu yeni molekülleri sentezlemektir. Metabolizma 
katabolizma ve anabolizma olarak ikiye ayrılır. 

 

 Katabolizma: Enzimlerin etkisiyle büyük moleküllerin, küçük 

moleküllere ayrıĢtırması olayıdır. Yıkım sonucu enerji açığa çıkar. 

 Anabolizma: Hücrenin; bileĢenlerini teĢkil eden polisakkarit, protein vb 
gibi birleĢiklerden sentezlemesi olayıdır. 

 

Karbonhidrat metabolizması, önemli gıda maddelerinin en baĢında yer alır. YaklaĢık 
olarak günlük enerji ihtiyacının % 50‟ si karbonhidratlarla karĢılanır. Özellikle beyin dokusu, 
enerji ihtiyacı açısından, büyük ölçüde karbonhidratlara bağımlıdır. Kan glikozunun 
düĢüklüğü, (hipoglisemi) bu organda ciddi fonksiyon bozukluklarına yol açar. Karbonhidrat 

metabolizması denince akla glikoz metabolizması gelir. 
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 Karbonhidrat Metabolizmasının BaĢlıca Metabolik Yolları 

 

 Glikojenez: Glikozun, karaciğerde glikojene dönüĢtürülmesi, 

 Glikojenoliz: Glikojenin, karaciğerde yıkılması sonucu tekrar glikoza 
dönüĢtürülmesi. 

 Glikoneojenesiz: Karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz sentezi elde 
edilmesi,. 

 Pirüvat metabolizması: Glikozun pirüvatın asetil KOA ya dönüĢümü. 
 

1.4. Kan ġekeri (Glikoz) 
 
Kan Ģekeri, insan vücudunda hassasiyet gösterilen düzenlemelerden bir tanesidir. 

Belirli hastalıkların takibinde, son derece önemli bir kriterdir. DüĢük ya da yüksek olması 
sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak, günümüzde daha çok kan Ģekeri yüksekliği ciddi 

bir sorundur. Kan Ģekeri vücudu dolaĢan kan aracılığıyla tüm hücrelerin kullanımına sunulan 
enerji verici bir maddedir. 

 
Karbonhidratların sindirimi sonucunda kan dolaĢımına katılan kan Ģekerinin (glikoz) 

düzeyine; glisemi, normal sınırlardaki glisemiye normoglisemi, normal sınırlarının altındaki 
glisemiye hipoglisemi, normal sınırlarının üstündeki glisemiye hiperglisemi denir. 

 
Kan Ģekeri arter ve ven damarlarındaki glikoz miktarı farklıdır. Arter kanındaki 

glikoz, vena kanındaki glikozdan daha fazladır. 
 
Açlık kan Ģekeri, yetiĢkin sağlıklı kiĢilerde % 70 – 110 mg/dl arasında değiĢir. 

Karbonhidrat yönünden zengin bir besin alınmasıyla sindirim sonunda kan glikozunda hızlı 
bir yükselme görülür ve 1–2 saat sonra normal seviyeye düĢer. Ġnsan kan dolaĢımındaki 
glikozun en düĢük seviyesi uyku sırasında görülür.  

 

1.4.1. Kan Glikoz Seviyesini Düzenleyen Faktörler  
 
Çok çeĢitli faktörlerin devreye girmesi ile insan dolaĢımındaki kan Ģekerinin normal 

sınırlar içerisinde (% 70–110) kalması sağlanır. Kan glikoz metabolizması, bütün metabolik 
yolların koordineli çalıĢması ile ayarlanır. Kandaki Ģeker düzeyi; gıda alımından sonra ince 

bağırsak karaciğer, kas dokusu, yağ dokusu ve hormonlar tarafından ayarlanır. 

http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/hastalıklar
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Resim 1.9: Kan Ģekerinin dokular tarafından ayarlanması 

 
 Karaciğer: Kan glukoz seviyesinin düzenlenmesinde, karaciğer ve hormonların 

etkisi önemlidir. 
 

Vücudumuzun kan dolaĢımındaki kan Ģekeri, yemeklerden sonra yükseldiğinde, fazla 
glukoz, insülin hormonunun etkisiyle karaciğerde glikojen tarzında depo edilir. Kısa süreli 
açlıklarda, karaciğerdeki glikojenden glikojenoliz sonucu kana glukoz verilir. Uzun süreli 
açlıklarda, yine karaciğer tarafından glikoneogenezle kana glikoz verilir. Karaciğer, iki yönlü 
reaksiyon yaparak kan glikoz seviyesini düzenler. 

 

 

Resim 1.10: Karaciğer görünümü 
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 Kas dokusu: Vücudumuzdaki glikoz yükseldiğinde, glikozu glikojen olarak 
depo ederek glikoz seviyesini belirlemede rol oynar. Vücudun enerji ihtiyacı 
olduğunda, oksijensiz ortamda (anaerobik) glikojeni, laktik aside çevirir. 

 

Glikojen + Glikoz + Laktik asit  

 
Kana geçen laktik asit, karaciğer tarafından glikoza çevrilir. Ġhtiyaç duyulduğunda 

glikozu kana vererek glikoz seviyesinin düzenlenmesinde rol oynar. 

 
 

Resim 1.11: Kan glikoz seviyesini düzenleyen kas dokusu 

 

 Yağ Dokusu: Vücudumuzdaki fazla glikozu, karaciğer tarafından yağ asitlerine 
dönüĢtürüp yağ dokusuna depo ederek glikoz seviyesinin düzenlemesinde rol 
oynar. 

 
 

Resim 1.12: Kan glikoz seviyesini düzenleyen yağ dokusu 
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 Glikozüri: Vücudumuzda, kan glikozunun yükselmesiyle oluĢan 
hipergliseminin normal seviyeye gelebilmesi için böbrekler tarafından fazla 
olan glikozun idrarla dıĢarı atılmasıyla sağlanır. 

 

 

Resim 1.13: Böbrekler tarafından idrarın atılımı 
 

1.4.2. Kan Glikoz Seviyesini Düzenleyen Hormonlar 
 

 Kan Glikoz Seviyesini DüĢüren Hormon 

 Ġnsülin Hormonu: Kan Ģekerini düĢüren hormon, pankreas beta hücreleri 
tarafından sentezlenip kana verilir. Glukozun; karaciğer, kas ve yağ 
dokusu hücrelerine giriĢini sağlar. Glikoliz ve glikojenezi hızlandırır. 

Enerji yükü fazla olduğunda, yağ ve protein sentezini artırır. Pankreas 
hormonlarının salgısı; kan glikoliz miktarındaki değiĢmenin, pankreas 
üzerine olan feedback etkisiyle düzenlenir. 

 

 
 

Resim 1.14: Ġnsülin hormonunun kullanımı 
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Resim 1.15: Ġnsülin hormonunun salgılandığı pankreas bezi 
 

 Kan Glikoz Seviyesini Artıran Hormonlar 

 Glukagon: Pankreasın alfa hücrelerinden salıverilir. Karaciğerde 
glikojenoliz ve glukoneogenezi hızlandırır. 

 

 

Resim 1.16: Karaciğer ve pankreas dokularının bir arada görünümü 

 

 Epinefrin (Adrenalin): Böbreküstü salgı bezlerinin iç kısmından 
salgılanan, önemli bir hormondur. Hipoglisemi, stres ve aĢırı heyecan 
durumlarında, uyaranlara cevap olarak salınır. Acil yardım hormonu 
olarak da bilinir. 

 

 

Resim 1.17: Böbrek üstü bezleri 
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 Büyüme Hormonu: Kanın, glikoz yoğunluğunu yükseltir. Bu etkisini, 
glikozun hücreler tarafından kullanımını azaltarak ve glikoz yapımını 
artırarak gerçekleĢtirir. Kan glikozu yükseldiğinde, insülin salgılanması 

artar. Büyüme hormonu, bu zincirleme mekanizmada olduğu gibi, 
doğrudan etkiyle de pankreastan insülin salgılanmasını çoğaltır. 
Hiperglisemik etki gösteren bu hormonlar ACTH (Adrenokortikotropik) 
HGH (Human growth) dır. 

 Glikokortikoitler: Protein ve yağların, glikoza dönüĢmesini sağlar. 
Glikoz dıĢı kaynaklardan glikoz oluĢumunu (Glukoneogenezis) 

sağlayarak kandaki glikoz miktarının artmasına neden olur.  

 Tiroit Hormonları: Karbonhidrat, metabolizmasının birçok kademesini 
hızlandırarak kan glikozunu yükseltir. Bağırsaklardan glikoz emilimini 
artırır. 

 
 

Resim 1.18: Tiroit bezi 
 

1.4.3. Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları 
 

Vücudumuzdaki, kanĢeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun üretilememesi 
veya yeterli salgılanmasına rağmen vücut tarafından kullanılamamasıdır. Ġnsülin 
hormonunun yetersizliğinde, diabetus mellitus (Ģekerli diabet) ortaya çıkar. Ġki tip diabet 
vardır. 

 

 TĠP I: Ġnsüline bağımlı diabetes mellitus (juvenil) genç tip diabet. Ġnsülin 
hormonunun pankreas salgı bezinin langerhans adacıklarının beta hücrelerinden 
salgılanamaması sonucu, hücrelerin ihtiyacı olan glikozu kullanamadıklarından 
dolayı dolaĢımdaki glikoz miktarı artar. TĠP I diyabet hastalarına, dıĢardan 
insülin hormonu verilir. Bu tip hastalarda; geliĢme bozukluğu, çok su içme, çok 
yemek yeme, sık idrara çıkma en önemli belirtilerdir.. 

 TĠP II: Ġnsülin hormonuna bağlı olmayan diabetes mellitus (adult) yetiĢkin 

diabet. Bu hastaların, pankreas salgı bezinden insülin hormonu salınımı vardır. 
Bu kiĢilerde, emilen Ģekerin hücre içine giriĢini sağlayan anahtar düzeyi 
(insülin) yeterli olmasına rağmen hücrelerin kilit sistemi bozuktur. Bu nedenle 
yediklerimizden sindirilip emilerek kan yoluyla hücrelerin kapısına gelen Ģeker 
hücre içine giremez; kanda birikir. Fazlası, idrarla atılmaya baĢlar. Kütlesi olan 
Ģeker, beraberinde suyu da sürüklediğinden kiĢi çok idrara çıkmaya ve su 
kaybettiğinden çok su içmeye baĢlar. Diyabetlilerin % 90‟ nı bu tip dendir. 

Genellikle, 35 -40 yaĢlarından sonra ĢiĢman, tansiyonu ve kan yağları yüksek 
olan ve hareketsiz yaĢam tarzı olan insanlarda görünür. 
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1.5. Kan Glikozu Analiz Metodları 
 

1.5.1. Açlık Kan ġekeri (AKġ) Analizi 
 

Serum veya plazmadaki glikozun miktarını, enzimatik metot tekniğiyle belirlemektir.  
 

1.5.1.1. Enzimatik Glikoz Analiz Metodu 
 

Biyokimya laboratuarlarında, kan glikoz analizlerini; manuel, analizör, otoanalizör 
tekniğiyle en fazla tercih edilen enzimatik metodla çalıĢılır. 

 
 Prensip 
 

Glikoz oksidaz metodu (enzimatik kolorimetrik metot): Glukoz oksidaz enzimi, suda 
erimiĢ moleküler oksijeni kullanarak glukozdan glukonik asit ve (H2O2) hidrojen peroksiti 
oluĢturur. OluĢan hidrojenperoksit, (H2O2 ) fenol ve ampiron gibi maddelerle peroksidaz 
enzimi varlığında reaksiyona girerek renkli bir kompleks oluĢturur. Rengin Ģiddeti, 
ortamdaki glukoz miktarı ile doğru orantılıdır. 

 
 Cihazlar 
 

 Spektrofotometre: Çözelti içindeki madde miktarını, çözeltiden geçen 
veya çözeltinin tuttuğu ıĢık miktarından faydalanarak ölçme iĢlemini 
yapan cihazlarda renksiz çözeltilerin konsantrasyonunu ölçer.  

 

ġekil 1.3: Spektrofotometrenin çalıĢma mekanizması 

 

 Santrüfüj: Biyokimya laboratuarlarında, biyolojik materyalleri, materyal 

durumuna göre çeĢitli yüksek devirlerde çevirip materyal içindeki 
parçacıkların dibe çökerek ayrılmalarına veya farklı yoğunluktaki sıvıları 
birbirinden ayırmaya yarayan cihazdır. 

 
Resim 1.19: Santrifüj cihazı 
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 Distile Su Cihazı: Bir çözeltinin, çözücüsünün ya da kaynama noktaları 
farklı iki veya daha fazla sıvı karıĢımının, kapalı bir sistemde 
buharlaĢtırılıp oluĢan buharın soğutularak ortamdan veya birbirinden 

ayrılması amacıyla kullanılan sistemdir. 
 

 
 

Resim 1.20: Distile su cihazı 

 

 Araç Gereçler 
 

 Deney Tüpü: Uzun, ince, silindirik cam kap olan ve çeĢitli deneylerin 
yapımında kullanılan malzemenin en önemli özelliği, konulan materyalin 
tamamını görebilmemizdir. Deney tüplerinin diğer bir çeĢidi,  santrüfüj 

tüpüdür. Bu tüpün özelliği, alt kısmının konik Ģekilde olmasıdır. Bu 
deney tüplerinin plastik olanı da vardır. Plastikler, darbeye dayanıklı 
fakat ısıya dayanıksızdır 

 Pipetler: Dar cam borular olup alt uçları ufak delik bırakacak Ģekilde, 
aĢağı doğru koniktir. Transfer pipetleri ve ölçüm pipetleri olarak ikiye 

ayrılır. Transfer pipetleri büllü; ölçüm pipetleri bülsüz olup üzerleri 
derecelidir. Taksimatlı pipetlerde muhtelif hacimleri gösteren çizgiler 
vardır. Mikropipetler ise çok küçük hacimler için kullanılır. Otomatik 
pipetler, sabit hacimli veya belli aralıktaki hacimleri otomatik olarak 
ölçmeye yarayan pipetlerdir. 

 Parafilm: Deney tüpleri ve diğer kapların ağızlarının kapatmasında 

kullanılır. 

 Tüp sporu: Laboratuvar çalıĢmalarında, deney esnasında tüplerin dik 
durmasını sağlar. 

 Hesap makinesı:  Analiz çalıĢmalarının sonuçlarını hesaplamayı sağlar. 

 Saat: Analiz çalıĢmalarında, analiz bekleme sürelerinde kullanılır.  
 

 Reaktifler (Aktif içerikleri) 
 

Glikoz, oksidaz, 
 

Peroksidaz, (Yaban turpu) 
 

Aminoantipirin, 
 

4-klorofenol, 
 

Reaksiyona girmeyen stabilizeler ve sodyum azid 0.05 %, 
 

pH: 7.4 ± 0.15 
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Not: AKŞ analizi modül de verilen metod ve yöntem ile ticari kit tedarik edilerek okul 
laboratuvar ortamında analizin yapılması sağlanır.  

 

 Reaktifin hazırlanması 
 

Alınan, reaktiflerin içerisindeki prospektüse göre çalıĢma reaktifi hazırlanır. 
 

 Reaktifin depolanması 
 

Reaktif, buzdolabında 2-8 °C de muhafaza edilmelidir (Reaktifi dondurmadan 
saklayınız). 

 

 Reaktifin Kontrolü 
 

Reaktif, belirtilen kontrol değerlerini veya belirtilen lineeriteyi karĢılamıyor ise 
kullanılmaz. Reaktifde tortulaĢma görüldüğünde,  kullanılmaz. 

 

 Testte çalıĢılacak biyolojik materyal (kan)‟ nın özelliği ve depolanması 
 

Hemolize olmamıĢ serum veya heparinize plazma tavsiye edilir. Glikoz, tüm kanın 
içerisinde saatte % 7 kayba uğrayacağından serum pıhtıdan derhal ayrılmalıdır. Glukoz 

buzdolabında  2-8 °C saklandığında 24 saat dayanır. 
 

 Teknik 
 

 ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyerek güvenlik önlemleri alınır. 
 

 

Resim 1.21: ÇalıĢma riskinden korunmak için alınan önlem 
 



 

 20 

Analiz öncesi çalıĢma ortamı hazırlanır. ÇalıĢma ortamı dezenfeksyon ve fiziki 
yönden kontrol edilir. 

 

 

Resim 1.22: Laboratuar çalıĢma ortamı 

 

 Cihazların günlük bakımı yapılır. Günlük bakım kontrolünde ortaya çıkan 

problemler giderilemiyor ise rapor tutarak amire bildirilir 

 Kan santrüfüj cihazının godelerine karĢılıklı gelecek Ģekilde yerleĢtirilir 
ve 3000 devirde 10 dakika santrüfüj ederek serum elde edilir. 

 

 

Resim 1.23: Tüplerin dengelenmesi 

 

 

Resim 1.24: Kanın santrüfüj cihazına yerleĢtirilmesi 
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Santrüfüj yapıldıktan sonra kanın,  istenilen Ģekilde seruma dönüĢüp dönüĢmediği ve 
hemoliz olup olmadığı kontrol edilir. 

 

 

Resim 1.25: Santrüfüj edilmiĢ kan 

 

 ÇalıĢma reaktifini hazırlarken hazır olarak gelen kit içerisinde bulunan 

prospektüsdeki hazırlama bilgisi doğrultusunda hazırlanır.  

 Deney tüplerinin spora dizmeden önce gözle kirli ve kırık olup 
olmadığının fiziki kontrolü yapılır. 

 

 

Resim 1.26: Analize baĢlamadan önce deney tüpü kontrolü 
 

 Tüp sporuna numune test sayısına göre ve standart, kör tüpleri cama 
yazar kalemle numaralandırarak yerleĢtirilir. 

 

 

Resim 1.27: Deney tüplerini cama yazarla numaralandırma 
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 Otomatik pipete özel uç takılır. 
 

 

Resim 1.28: Otomatik pipet ucunun takılması 

 
Otomatik pipet taksimatı 10 µl olarak ayarlanır. 
 

 

Resim 1.29: Otomatik pipet taksimatının yapılması 

 
Serum tüpüne dikkatli bir Ģekilde kenardan girip istenilen miktarda çekilir. 
 

 

Resim 1.30: Otomatik pipetle serum alma 

 
Çekilen 10 mikro litre (µI) serum, numune (N) tüpünün alt kısmına pipetlenir. 

Pipetleme iĢleminden sonra özel uç tıbbi atık kutusuna atılır. 
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Resim 1.31: Tıbbi atık kabı 

 

 Otomatik pipet taksimatının 10 µl olarak ayarlanmasından sonra glikoz, 
standart reaktifinden dikkatli bir Ģekilde 10 µl çekilir. 

 

 

Resim 1.32: Reaktifin otomatik pipete çekilmesi 

 
Çekilen 10 mikro litre (µI) glikoz standart reaktifi, standart (St) tüpünün alt kısmına 

pipetlenir. Pipetleme iĢleminden sonra özel uç tıbbi atık kutusuna atılır. 
 

 Otomatik pipet taksimatının 10 µl ye ayarlanmasından sonra kör tüpüne 
10 µl distile su pipetlenir. 

 Numune, standart ve kör tüpüne çalıĢma reaktifi koymak için otomatik 
pipet taksimatı 1000 µl‟ ye ayarlanır. 
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Resim 1.33: Kullanıma hazır otomatik pipet 

 

 Çekilen 1000 ‟µl reaktif, dikkatli bir Ģekilde sırayla (N), (St), (Kör)  
tüplerine pipetlenir. Pipetleme iĢleminden sonra özel uç atık kutusuna 
atılır. 

 Numune, standart tüp içeriğini karıĢtırıp 37 °C de 10 dakika inkübe 

olması için tüp sporunu benmari içerisine yerleĢtirdikten sonra laboratuar 
saati veya benmari saati 10 dakikaya ayarlanır. 

 

 

Resim 1.34: ÇalıĢılan analizinin benmaride inkübasyonu 

 

 

Resim 1.35: Laboratuvar saati 
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 Ġnkübasyon sonunda benmariden çıkarılan karıĢımlar‟ spektrofotometrede 
okumak için dalga boyu 510 nanometreye (nm) ayarlanır. 

 

 

Resim 1.36: Spektrofotometre cihazı 

 

 Spektrofotometre tüpü, okuma bölümüne yerleĢtirmeden önce gazlı bezle 
silinir .KarıĢımlar okunmadan önce kör karıĢımı ile spektrofotometre 
cihazının (0.00) transmittans ayarı yapılır. 

 

 

Resim 1.37: AKġ analizinde distile su ile sıfır ayarı 
 

Transmittans (0.00) ayarından sonra standart karıĢım, spektrofotometre tüpüne 

aktarılarak cihazın okuma bölümüne yerleĢtirilir. Okunan standart absorbans değeri not 
edilir.  

 

Resim 1.38: Standartdın okunması  
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Standart karıĢımın absorbans ölçümünden sonra numune (N) tüpünde bulunan karıĢım, 
spektrofotometre tüpüne aktarılarak cihazın okuma bölümüne yerleĢtirilir. Okunan numune 
absorbans değeri not edilir. 

 

Okunan değerler test formülü olan : Numune /Standart X StC= mg/dl formülüne 
yerleĢtirilerek açlık kan Ģekeri miktarı  mg/dl olarak bulunur. 

 
Örnek: Standart konsanyon(StC) : 100 

            N: 0.269 
            St: 0140 

 
 

Standart konsantyrasyon (StC) sabit bir sayı olup reaktiflerin oluĢumunda kullanılma 
oran doğrultusunda belirlenen sayıdır. 

 Çıkan sonuçlar kontrol edilerek normal ve anormal çıkan değerler 
belirlenir Anormal çıkan analiz sonuçları amire bildirilerek tekrarı 
yapılan analizlerin sonuçları aynı çıkmıĢsa raporlandırılır. 

 Raporlar amire imzalatılır. Ġmzalanan raporlar bilgisayar veya laboratuvar 

deftere kaydı yapılır. Kaydı yapılan sonuçları, poliklinik veya servislere 
ait hasta sonuçları otomasyona bağlı bilgisayara girilir. 

 

1.5.2. Redüksiyon 
 
Glikoz Analiz Metotları: ġekerin redüksiyon özelliğine dayanan tayin metodlarıdır. 

(ġekerin indirgeyici özeliğine dayanır). 
 

1.5.2.1. O-Toluidin Metotu 
 

Ortotoluidin, aromatik amin olup sıcak asetik asit asitli ortamda glikozla reaksiyona 
girerek renkli bileĢikler oluĢturur. 

 

 Prensip 
 

Ortotoluidin, glikoz ve asetik asitle ısıtıldığında, mavi yeĢil  renk meydana gelir ve 
oluĢan renk Ģiddeti spektrofotometrede ölçülerek glikoz miktarı tayin edilir. 

 

1.5.2.2. Folin–Wu metodu prensibi 
 

Proteinsiz kan süzüntüsünde bulunan glikozu, ısıtırken oksidasyondan korumak için 
özel Folin – wu tüpü kullanılarak sıcak alkali ortamda +2 değerlikli CU iyonları +1 
değerlikli CU a indirgenerek CU2O (bakır oksit ) meydana gelir. Bakır oksit fosfomolipdat 
reaktifi ilave edilerek CU tekrar yükseltgenerek ve fosfomolibdat indirgenerek mavi renk 

oluĢur. OluĢan rengin Ģiddeti, fotometrede okunur. 
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1.6. Kan Glikozunun Arttığı ve Azaldığı Hastalıklar 
 

Kan dolaĢımındaki kan glikoz seviyesinin artıĢı çeĢitli neden ve sebeplere bağlı olarak 
arttığı görülür. 

 

1.6.1. Kan Glikozunun Fizyolojik ArtıĢı  

 

1.6.2. Kan Glikozunun Fizyolojik AzalıĢı 

 
1.6.3. Kan Glikoz Seviyesinin Patolojik ArtıĢı 

 
 

1.6.4. Kan Glikoz Seviyesinin Patolojik AzalıĢı 

 

 AĢırı insülin uygulamasında 

 Glikojen depo hastalığında, 
 Pankreas beta hücrelerinin hiperplazisi 

kanserinde görülür. 
 
 

 

 Diabetes mellitus hastalığında, 
 Cushing sendromunda,  
 Hipofiz bezi salgılarının artmasında, 

 Pankreas kanserlerinde görülür 
 

 
 

 Gebelik durumlarında hafif düĢme 
görülebilir; ancak doğumdan hemen sonra 
düĢük olanglikoz,3-5 gün sonra normal 
seviyesine gelir. 

 
 
 

 

 DolaĢımdaki, adrenalin artıĢına bağlı, 

 Devamlı egzersiz durumlarında, 
 AĢırı heyecan, stres, korku durumlarında 

glikoz geçici olarak seviyesi yükselir, 
 Gebeliğe bağlı glikoz görülür. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.   ÇalıĢma önlüğü ve eldiven giyiniz. 

 Analiz öncesi çalıĢma ortamını 
hazırlayınız. 

 ÇalıĢma ortamının, dezenfeksyon 
yönünden uygun olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma ortamında iĢinizi engelleyen 

fiziki engel var ise kaldırınız. 

 Cihazların günlük bakımını yapınız. 
 Günlük bakımı yapılan cihazlarla 

güvenli ve doğru sonuç elde edeceğinizi 
unutmayınız. 

 Kanı santrüfüj ederek serum elde ediniz. 
 Santrüfüjde denge unsuruna dikkat 

ediniz. 

 Reaktifleri hazırlayınız. 
 ÇalıĢılacak test sayısına göre reaktif 

hazırlayınız. 

 Spora, numune standart kör tüplerini 
numaralandırarak yerleĢtiriniz. 

 Tüplerin numaralandırılmasının analizin 
hata payındaki rolüne dikkat ediniz. 

 Numune tüpüne, 10 mikro litre (µI) 
serum koyunuz. 

 Otomatik pipet taksimatını kontrol 
ediniz. 

 Standart (St) tüpüne, 10 µI glikoz 
standart reaktifi koyunuz. 

 Otomatik pipet ucunu değiĢtirmeyi 
unutmayınız. 

 Numune, standart ve kör tüpüne, 1000µI 
çalıĢma reaktifi koyunuz. 

 Otomatik pipet taksimatını kontrol 
ediniz. 

 Tüp içeriğini karıĢtırıp 37 °C de 10 
dakika inkübe olmasını bekleyiniz. 

 Ġnkübasyonda zaman dilimine uyunuz. 

 Bekletilen karıĢımları, köre karĢı 
spektrofotometrede 510 nanometre (nm) 
dalga boyunda, numune ve standart 
absorbanslarını okuyunuz. 

 Spektrofotometre tüpünü okuma 
bölümüne yerleĢtirmeden önce gazlı 
bezle siliniz. 

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

 
formülüne göre yerleĢtiriniz. 

 Ölçüm değerlerini dikkatli not ediniz. 

 ÇalıĢılan glikoz analizinin, % miligram 
cinsinden miktarını bulunuz. 

 

 Çıkan sonuçları kontrol ederek normal 
ve anormal çıkan değerleri belirleyiniz. 

 

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

yazınız. 

1. Toplar damar kanında bulunan glikoz miktarını belirleyen, ………...analizidir. 

2. Dünyada en yaygın olarak bulunan  organik birleĢik,………………..dır. 

3. Tabiatta monosakkarit Ģeklinde en bol bulunan aldoz,………………….dur. 

4. Disakkaritlerde yaygın olarak bulunan, ……………………………..Ģekerlerdir. 

5. Bitki hücrelerinin depo maddesi olan ………………… homopolisakkarit birleĢiğidir. 

6. Karbonhidrat sindirimi sonucu meydana gelen glikoz, ince bağırsaktan emilimleri 

……………………………….taĢıma ile gerçekleĢir. 

7. Karaciğerde  glikozdan  glikojen sentezinin oluĢumuna, ……………….. metebolik 
denir. 

8. Karbonhidratların sindirimi sonucunda kan dolaĢımına katılan birleĢiğe, 

…………………… denir. 

9. Kan dolaĢımındaki kan Ģekeri, yemeklerden sonra yükseldiğinde, insilün hormonun 

etkisiyle …………… organımızda…………….tarzında depo edilir. 

10. Kan Ģekerini düĢüren pankreas, beta hücreleri tarafından sentezlenip kana verilen 

hormona, …………….denir. 

11. Hipoglisemi, stres ve aĢırı heyecan durumlarında uyaranlara cevap olarak salınan 
hormona,………………………… denir. 

12. Glukoz oksidaz, suda erimiĢ moleküler oksijeni kullanarak glukozdan 

………………………..oluĢturur. Hidrojen peroksit H2O2, fenol ve ampiron gibi 
maddelerle peroksidaz enzimi varlığında reaksiyona girerek renkli bir kompleks 
oluĢturur. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile OGTT (kanda oral glikoz tolerans testi) analiz 

öncesi, uyulması gereken kuralları hastayı bilgilendirerek tekniğine uygun olarak hatasız 
kanda OGTT analizi yaparak doğru sonuç elde edebileceksiniz. 

 
 
 
 
 

 OGTT testi hakkında genel bilgi edininiz. 
 OGTT testinin yapılamayacağı durumları araĢtırınız. 
 OGTT testinin analiz öncesi uygulama tekniğini, size en yakın hastanede 

izleyiniz. 
 OGTT testinin, hamilelerde yapılıĢ amacını araĢtırınız. 

 

2. KANDA ORAL GLĠKOZ TOLERANS 

TEST ANALĠZĠ 
 
OGTT, diyabet (Ģeker hastalığı) tanısı için yararlanılan bir tetkiktir. Özellikle açlık 

kan düzeyinin normalin üzerinde; ancak diyabet tanısı konulması için yeterli derecede 

yüksek olmadığı hastalara uygulanılması önerir. Hastaya, belli miktarda glukoz içeren bir 
çözelti içirildikten sonra belirli zaman dilimlerinde kan glukoz ölçümü yapılır. ve glukozun 
dolaĢımdan uzaklaĢtırılıĢı takip edilir. 

 

2.1. Tokluk Kan ġekeri 
 
Diabet Ģüphesi olan kiĢilere, dört dörtlük yani tatlı, ekĢili, acılı yemek yedirilerek 

hastadan yemekten sonra 2 saat (120) dakika bekletilerek kan alınır. Sağlıklı kiĢilerde, 2 saat 
sonra analiz çalıĢılması sonunda kandaki glikozun normal seyretmesi gerekir. Eğer kandaki 

glikoz yüksek seyreder ise bu kiĢiye OGTT testi uygulanmalıdır. 
 

2.2. OGTT Analizi Kimlere Uygulanır. 
 
 Taramalar sırasında açlık kan glukozu, 110–126 mg/dL arasında bulunan 

kiĢilere, 
 Diyabet Ģüphesi bulunan gebelere, 
 ġiĢmanlığa eĢlik eden kiĢilerin diyabet veya glukoz tolerans bozukluğunun risk 

faktörü altında olan hastalara yapılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Genç yaĢta açıklanamayan nöropati, retinopati, ateroskleroz, koroner damar 
hastalığı veya periferik damar hastalığı olanlara, 

 Travma, cerrahi giriĢim, miyokard infarktüsü gibi stresli durumlarda, 
hiperglisemi veya glukozüri saptanan kiĢilere akut durum geçtikten sonra 

glukoz metabolizmasını değerlendirmek için uygulanır. 
 

2.2.1. OGTT Öncesi Teste Hazırlık AĢamasında Yapılması Gereken 

Uygulamalar 
 

Doktor ya da beslenme uzmanı tarafından özel bir beslenme düzeni önerilmediyse test 
yapılmadan önce üç gün normal Ģekilde yemek düzeni sürdürülmeli ve aĢırı ya da her 
zamankinden farklı bir egzersiz yapılmamalıdır. Test uygulanmadan bir gece önce, saat 
21.00‟den sonra su dıĢında herhangi bir yiyecek tüketilmemelidir. 

 
Hastalar, düzenli kullandıkları ilaç varsa ilaçlarını almaları gereken saatlerde 

almalıdır; ancak kullandıkları ilaç yiyeceklerle birlikte alınıyor ise test bitimine kadar bu 

ilacın alınması ertelenebilir. Ayrıca bazı ilaçlar OGTT sırasında hatalı sonuçlara yol açabilir. 
Bu nedenle test öncesinde, hastanın kullandığı ilaçlar hakkında doktoruna bilgi vermesi ve 
bu ilaçların kullanılabilirliği hakkında onay alması gerekmektedir (OGTT testini etkileyen 
ilaçların sıklıkla bir hafta öncesinden kesilmesi önerilmektedir). ġüphe duyulan herhangi bir 
durumda, mutlaka testi isteyen doktora danıĢılmalıdır. 

 
OGTT, enfeksiyon varlığında; ayrıca ağır bir stres, travma ya da cerrahi giriĢim söz 

konusu ise uygulanmamalıdır. 
 

2.2.2. OGTT Analizinin Uygulanması 
 
OGTT testi; diabet Ģüphesi olan kiĢilere, hafif de olsa diyabetli kiĢilere kesinlikle 

yapılmaz. Test günü, bir gece açlığından sonra hastanın AKġ sine bakılır. Hastanın AKġ 

analizi 140 mg üzerinde ise bu hastaya kesinlikle OGTT testi uygulanmaz. AKġ analizi, 140 

mg altında ise OGTT testi uygulanır. 
 

10–12 saatlik gece açlığını takiben, hastadan glukoz ölçümü için açlık kan örneği 
alınır ve belli miktarda glukoz içeren bir içecek  (300 ml su içinde 75 g glukoz) içirilir. 

 
Hastaya glikoz içirildikten sonra 30, 60, 90, 120, 150, 180. dakikalarda kan alınarak 

bu kanlarda glikoz tayini yapılır. Aynı sürelerde idrar numuneleri alınır. Ġdrarda, Ģekere 
bakılır. Çıkan sonuçlar bir grafik kâğıdı üzerinde zamana karĢı kan glikoz miktarları çizilir. 

 

Testin uygulandığı süre boyunca çay, kahve, sigara içilmemeli; herhangi bir yiyecek 
tüketilmemelidir. Çok az miktarda su içilmesinde, bir sakınca bulunmamaktadır. 
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2.2.3. OGTT Analizinin Değerlendirilmesi 
 
Sağlıklı bir kiĢide, 2. saatte alınan kan örneğinde, kan glukoz düzeyinin 140 

mg/dL‟nin altında olması beklenir. Glukoz değerinin, 140–200 mg/dL arasında ölçülmesi, 
bozulmuĢ glukoz toleransı olarak tanımlanır ve bu kiĢiler,‟ ileride diyabet geliĢimi için takip 

edilmesi gereken kiĢiler olarak tanımlanır. OGTT‟de 2 saatlik glukoz değerinin 200 
mg/dL‟nin üzerinde bulunduğu hallerde ise diyabet tanısı konulur. 

 
Diyabet tedavisi; beslenmenin düzenlenmesine ek olarak, ağızdan alınan ilaçlar veya 

insülin ile yapılmaktadır. ÇalıĢılan OGTT analiz değerlerinin zaman grafiği, olarak çıkartılır 
Bu grafik dğrultusunda değerlendirme yapılır. 
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Grafik 2.1: Örnek OGTT zaman grafiği 

 
 OGTT zaman grafiğinin değerlendirmesi 

 
Açlık kan glikozu % 140 mg altında glikoz yüklemesi yapıldıktan sonra 120 dakikanın 

içinde kan glikozu %193 mg‟ bularak 120 dakika sonunda normal değerlerin altına 
düĢtüğünden aĢağıya çıkartılan OGTT zaman grafiğindeki çizelgeye göre, hastanın OGTT 

toleransı normaldir. Yani karaciğerin glikozu glikojen olarak depolama toleransı normaldir. 

% mg 
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Grafik 2.2: OGTT zaman grafiği 
 

 OGTT zaman grafiğinin değerlendirmesi 
 

Açlık kan glikozu, % 140 mg altında glikoz yüklemesi yapıldıktan sonra kan 

glikozunun normale dönüĢümü gecikmiĢtir. Buna göre glikoz toleransı bozulmuĢ kiĢide gizli 
diabet hastalığı vardır. 
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Grafik 2.3: OGTT zaman grafiği 

 
 OGTT zaman grafiğinin değerlendirmesi 

 
Açlık kan glikozu, % 140 mg altında glikoz yüklemesi yapıldıkdan sonra 120 

dakikanın içinde kan glikoz değerleri %200 mg „ı geçtiğinden hastada glikoz toleransı 
bozulmuĢtur diabettir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 OGTT testi için hastanın uyması 
gereken kuralları hastaya söyleyiniz. 

 OGTT testinin yapılabilmesi için 
hastaya uyması gereken kuralları 
anlatınız. 

 OGTT testinde en önemli uyması 
gereken kurallardan biri olan diyetine 
uymasını hastaya anlatınız. 

 OGTT testi için kan alma hakkında 
hastayı bilgilendirme yapınız. 

 OGTT testinin çalıĢılabilmesi için kan 
alım tekniğini anlatınız. 

 OGTT testinde, kan alma tekniğinde, 
bekleme süresini anlatınız. 

 Hastadan, önce AKġ analizi için kan 
alınız. 

 OGTT testinin uygulanması için önce 
hastadan AKġ kanı alınız. 

 

 

 Kilogram baĢına 75 gr, glikoz 600 ml 
suda eritilerek bu karıĢım üzerine limon 
sıkılarak hastaya içiriniz. 

 Hastanın, kilosunu tartınız. 

 Hastanın, kilogram baĢına ne kadar 
glikoz içeceğini hesaplayınız. 

 Hastanın, glikozu kolay içebilmesi için 
limon öneriniz. 

 Yükleme yapıldıktan sonra her yarım 

saat aralıkla kan (30,60,90,120,180) 
alınız. 

 Glikoz içirildikten sonra kan alma saat 
aralıklarını hastaya bildiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kan alma saat aralıklarını etikete 
yazarak deney tüpü üzerine yapıĢtırınız. 

 OGTT test analizi için alınan kan 

numunelerine, barkotlarını dikkatli 
yapıĢtırınız.  

 
 

 Kan alma iĢlemini tamamladıktan sonra 
AKġ‟nin bilinen test tekniği ile çalıĢınız.  

 OGTT testi için alınan kan 
numunelerini, AKġ analizi ile çalıĢınız. 

 Ölçümleri yapılan OGTT kanlarının 
miktarlarını, teste ait formüle göre 
hesaplayarak sonucu bulunuz. 

 Ölçümleri yapılan numuneleri, testin 
formülüne göre doğru hesaplayınız. 

 Bulunan sonucu rapor ediniz. 
 Bulunan sonucu, rapor haline getiriniz. 

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

yazınız. 
 

1. Hastaya, belli miktarda glukoz içeren bir çözelti içirildikten sonra belirli zaman 

dilimlerinde kan glukoz ölçüm testine ,……………………….. denir. 

2. Kan glukozu 126 mg/dL üzerinde bulunan kiĢilere, OGTT testi …………………….. . 

3. Hastanın AKġ analizinin 140 mg üzerinde ise bu hastalara, OGTT testi 

…………………… . 

4. Hastaya glikoz verildikten sonra ………………………………….. dakikalarda kan 

alınarak bu kanlarda glikoz tayini yapılır. 

5. OGTT‟de 2 saatlik glukoz değerinin, 200 mg/dL‟nin üzerinde bulunan kiĢilere, 

………………… tanısı konulur. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
 

Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile tekniğine uygun ve hatasız olarak kanda 
Glikohemoglobin (Glikozlu hemoglobin–HbA1c) analizlerini yapıp doğru sonuç elde 
edebileceksiniz. 

 
 

 

 
 Glikohemoglobin hakkında araĢtırma yapınız. 
 Hemoglobin A1c testinin yapılıĢını size yakın olan herhangi bir araĢtırma 

hastanesinde izleyiniz ve arkadaĢlarınızla bilgi alıĢ veriĢinde bulununuz. 
 Glikohemoglobin analizinin, yapılıĢ amacı hakkında bilgi toplayınız. 

 Glikohemoglobinin yapısı ile ilgili bilgi toplayarak dosya haline getiriniz. 
 

3. GLĠKO HEMOGLOBĠN (HBA1C) 

ANALĠZĠ 
 

Günümüzde, diabetik hastalarda, glisemik kontrolun göstergesi olarak en fazla 
kullanılan testtir ve aynı zamanda diabet komplikasyonlarının geliĢme riskinin bir 

göstergesidir. Son yıllarda diyabet takibinde kullanılmaya baĢlanan en önemli laboratuvar 
testlerinden birisi Hba1c (glikohemoglobin)‟ dir. Diyabet tanısı konan her hastanın HbA1c 
ile uzun dönem kan Ģekeri seviyesinin takibinin mutlaka yapılması gerektiğini 
vurgulamaktadır. 

 

3.1. Glikohemoglobin (HbA1C) 
 

 Tanımı: Organizmanın oksijen taĢıyıcı proteini olan hemoglobin, hem ve 
globin olmak üzere, iki kısımdan meydana gelmiĢtir. Globin kısmı protein 
yapısında olup 4 zincirden oluĢmuĢtur. Her bir globin zincirine hem grubu 
bağlıdır. Hemoglobinin O2 taĢıyan asıl kısmı hem kısmıdır. Hemoglobinin 
glikozla birleĢmesidir. 

 

Eritrositlerin 120 günlük ömrü boyunca, hemoglobin kan dolaĢımında sürekli glikozla 
beraber bulunduğundan, hemoglobin üzerindeki bazı aminoasitlere glikoz bağlanır ve 
glikozillenmiĢ hemoglobin meydana gelir. Kanımızda bulunan kırmızı kan hücreleri, (kkh) 
hayatta kalabilmek için sadece Ģeker kullanırlar. Kırmızı kan hücrelerinin ortalama ne kadar 

Ģeker harcadığı hesaplanır. Bu sayede, diyabet hastasının, hem açlık hem tokluk anlarını 
göstermeye yarayan ortalama bir indeks elde edilir. HbA1c analizi, kan glikozunun uzun 
süreli takibine imkân sağlar. Hastanın kan Ģekerini düzenlemeye gerekli hassasiyeti gösterip 
göstermediği doktorunun tavsiyelerine ve diyete uyup uymadığı glikozillenmiĢ hemoglobin 
tayini ile anlaĢılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Glikohemoglobin tayini, hastanın geriye doğru 1–3 aylık açlık kan Ģekeri regülasyonu 
hakkında bilgi verir. Glikohemoglobin miktarı ne kadar yüksek seyrederse hastanın Ģekeri 
uzun süre yüksek seyretmiĢ olur. 

 

Sağlıklı kiĢilerde, hemoglobinin % 5–10 kadarı glikozillenmiĢtir. GlikozillenmiĢ 
hemoglobinler, oksijeni iyi taĢıyamazlar. HbA1c tayini; elektroforez, kolon kromatografi, 

sıvı kromatografisi, immünotürbidimetrik metodlarla yapılır. Bu metodlara dayalı ticari 

kitler bulunmaktadır. 
 

3.2. Glikohemoglobin (HbA1C) Analiz Metodu 

3.2.1. Laboratuarda Kullanılan Cihazlar 
 

 Otoanalizör: Numune reaktifleri uygun ölçümlerde alıp karıĢtıran, belirli süre 
ve ısıda inkübe eden, gerekli sürelerde optik okumaları yapıp sonunda ilgili 
analiz sonucunu hesaplanmıĢ olarak kullanıcıya sunan cihazdır. 

 

 
 

Resim 3.1: Otoanalizör 
 

 Elektroforez Çihazı: Yüklü partiküllerin, bir elektirik alanına konulmasıyla 
elektrik akımının tesiri ile yüklü partiküllerin birbirinden ayrılması esasına 
dayanır. 

 

 
 

Resim 3.2: Yatay elektroforez cihazı  
 

 Kromatokrafi Cihazı: Diğer tekniklerle birbirlerinden ayrılmayan 

aminoasitler, yağ asitleri, prostaklandinler, steroit hormonlar, boya 
maddelerinin ayrılmalarında kullanılan cihazlardır. 
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Resim 3.3: Kromatokrafi cihazı 

3.2.2. Laboratuvarlarda Kullanılan Araç Gereçler  
 

 Deney tüpü: Uzun ince cidarlı silindirik cam kap olan, çeĢitli deneylerin 
yapılıĢında kullanılan araçtır. 

 Pipet: Dar cam boru olup alt ucu ufak bir delik bırakacak Ģekilde aĢağı doğru 
koniktir. Belirli hacimdeki sıvıları bir kaptan, diğer bir kaba aktarmaya yarayan 
cam araçtır. 

 Otomatik pipet: Sabit hacimli veya belli aralıktaki hacimleri otomatik olarak 
ölçmeye yarayan araçtır. 

 

3.2.3. Glikohemoglobin (HbA1C) Tekniği 
 

 Ġmmünotürbidimetrik tekniği: Antijen-antikor bağlanması ile oluĢan 
immünkompleks süspansiyonunu içeren küvete gönderilen monokromatik ıĢığın 
hem absorbe edilmesi hem de defleksiyona (sapmaya) uğratılması özelliğinden 
yararlanılan ölçümlerdir. Türbidimetrik yöntemde, immün kompleks tarafından 

absorbe edilen ıĢık miktarı spektrofotometrik olarak ölçülür. 
 

 

 
 

Resim 3.4:Spektrofotometre 
 

 Elektroforez tekniği: Elektroforez tekniği uygulamasında yürütme, boyama, 
temizleme, ĢeffaflaĢtırma ve değerlendirme basamakları uygulanır. 

 Sıvı kromotokrafi tekniği: Normal sıvı kromatokrafi cihazının geliĢmiĢi olan 
cihazın çok yüksek ayırma gücüne sahip, rutinde HbA1c ve ilaç, hormon, 
kollesterol, gibi maddelerin tayininde kullanılır. Sıvı kromatokrafide sabit ve 
hareketli fazların her ikisi de sıvıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastadan, hemogram tüpüne EDTA‟lı 
kan alınız. 

 Hastadan, kan almadan analizin 

özelliğine göre, kan alma tüpünüzü 
seçiniz. 

 

  HbA1c analizini çalıĢmak için hastadan 
EDTA‟lı tüpe kan alınız. 

 Hemoliysis reagent (hemoliz eden 
reaktifi) hazırlayınız. 

 Hemoliysis reaktifinden ayrı bir tüpe, 
1cc alınız. 

 

 Bu solisyon içine, hastanın kanından 10 
mikro litre koyarak tüpü karıĢtırınız. 

 Hastadan alınan ETDA‟lı kandan, ayrı 
bir tüpe hazırlanan hemoliysis tüpün 
içine, 10 mikrolitre ilave ediniz. 

 Hazırlanan karıĢımı karıĢtırınız. 

 KarıĢım oda ısısında 10 dakika 
bekletiniz. 

 Hazırladığınız karıĢımı, inkübasyonu 
için 10 dakika bekletiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bekletilen karıĢım otoanalizörün HbA1c 
rakına yerleĢtiriniz. 

 Ġnkübasyon için bekletilen karıĢımı, 

otoanalizörün HbA1c rakına 
yerleĢtiriniz. 

 

 Analize baĢlamadan önce otoanalizörun 
günlük bakımını yapınız. 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce 
otoanalizörün kontrolünü yapınız. 

 ÇalıĢılacak testin, otoanalizördeki kit 

bölümüne bakarak eksik olan bafır 
solisyonu yerleĢtiriniz. 

 HbA1c analizine ait, bafır solüsyonunu 
kontrol ediniz. 

 Otoanalizör‟un kalibrasyon çalıĢmasını 
yapınız. 

 Otoanalizörün kalibrasyon hazırlıklarını 
yapınız. 

 Otoanalizörde çalıĢılacak test 
analizinin, kontrol serumu ile 
kalibrasyon eğrisi kontrolü yapınız. 

 Kalibrasyon eğrisi için kontrol 
serumunu cihaza vererek çalıĢmayı 
baĢlatınız. 

 HbA1c rakı otoanalizöre yerleĢtiriniz. 
 HbA1c rakına hazırlamıĢ olduğunuz 

karıĢımı, cihaza yerleĢtiriniz. 

 YerleĢtirilen HbA1c rakı barkot sistemi 
doğrultusunda sıralamasını yapınız. 

 Otoanalizöre yerleĢtirelen HbA1c 
rakındaki tüplerin barkoduna göre 
sıralamayı yapınız. 

 Cihazın start düğmesine basarak 
okumaya bırakınız. 

 Sıralama iĢlemini bitirdikten sonra 
otoanalizörü çalıĢtırmak için start 
düğmesine basınız. 

 Otoanalizör okumayı gerçekleĢtirdikten 
sonra cihaza bağlı yazıcıdan sonucu 
alınız. 

 Otoanalizörün çaliĢması bittikten sonra 
yazıcısından çıktıyı alarak kontrolünüzü 
yapınız. 

 Rapor haline getirerek amirinize 
imzalatınız. 

 Çıkan sonuçları kontrol ettikten sonra 
amirinize imzalatınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Diabetik hastalarda, glisemik kontrolunü diabet komplikasyonlarının geliĢimini 

izlemek için ........................... testi ile kontrolü yapılır. 

2. Organizmanın oksijen taĢıyıcı kısmı, ................. ve ....................... olmak üzere iki 

kısımdan meydana gelmiĢtir. 

3. Glikohemoglobin analizi, ................................................................................................ 

metodları ile çalıĢılır. 

4. Hastanın, geriye doğru 1-3 aylık glikoz regülasyonu hakkında bilgi veren analizine 

.,...................................... denir. 

5. Glikohemoglobin testinin çalıĢmasında kullanılan cihazlar.,....................................dır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Enerji bakımından organik bileĢikler ………… …………. ……….. olarak sıralanırlar 

2. Monosakkaritler basit Ģekerler olup ……………………. en küçük temel yapı taĢları 

monomerlerdir. 

3. Pentozların önemli olanları ise ………………. ve ………………. dur. 

4. Glikoz, …………… ve………………… olarak iki Ģekilde bulunur. 

5. Galaktoz, besin öğelerinden …………… bol miktarda bulunur. 

6. Hayvansal niĢasta olarak bilinen …………………………… bir polisakakrittir. 

7. Karbonhidratların sindirim metabolizmasın da  taĢıma  iĢlemi ,……..………………… 

……. gerçekleĢir. 

8. Karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz sentezi elde edilmesine, ……………. denir 

9. Vücudumuzda, kan dolaĢımında glikoz düzenlenmesinde iki yönlü reaksiyon yaparak 

glikoz seviyesini düzenleyen organ, ……………….. dır. 

10. Pankreasın langerhans adacıklarında salgılanan hormon ………………. dir. 

11. Diabet Ģüphesi olan kiĢilere dört dörtlük yemek yedirilerek iki saat sonra uygulanan 

teste, …………… denir. 

12. Günümüzde, diabetik hastalarda uzun süre glisemik yönden takip edilebilmeleri için 

yapılan teste, ………………………… denir. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 AKĢ analizi  

2 Karbonhidrat 

3 D glikoz 

4 Laktoz, sakaroz, maltoz 

5 NiĢasta 

6 Aktif ve Pasif 

7 Glikojenez 

8 Glikoz 

9 Karaciğer ve glikojen 

10 Ġnsilün 

11 Adrenalin 

12 
Glikoronik asit ve Hidrojen 

peroksit 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 OGTT testi 

2 Uygulanır 

3 Uygulanmaz 

4 30,60,90,120,150,180, 

5 Diabet 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 HbA1c testi 

2 Hem ve Globin 

3 

Ġmmünoturbidimetrik 

Elektroforez, Sıvıkromatokrafi 

metodu 

4 Glikohemoglobin testi 

5 
Otoanalizör, elektroforez, 

kromatografi cihazları 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yağ, karbonhidrat, protein 

2 Karbonhidrat 

3 Riboz, deoksiriboz 

4 D glikoz, L glikoz 

5 Süt 

6 Glikojen 

7 Aktif ve pasif taĢıma 

8 Glikoneojenesiz 

9 Karaciğer 

10 Ġnsülin 

11 Tokluk kan Ģekeri 

12 HbA1c 
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