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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT115 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Otoanalizörde Biyokimyasal Kan Analizleri 

MODÜLÜN TANIMI  
Otoanalizör kullanarak plazma elektrolitleri analizi ve 
arteriyal kanda parsiyel oksijen basıncı (PaO2) analizinin 
yapımını içeren öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Otoanalizörle biyokimyasal kan analizlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Bu modül ile uygun laboratuvar ortamı 
sağlandığında otoanalizörle plazma elektrolitleri analizi, 
arteriyal kan gazları ve pH analizini yapabileceksiniz. 
 
Amaçlar 

1. Otoanalizörü hazır hâle getirebileceksiniz. 
2. Otoanalizörde ISE yöntemiyle plazma elektrolitleri 

analizlerini yapabileceksiniz.  
3. Arteriyal kan gazları ve pH analizini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Biyokimya laboratuvarı  
 

Donanım: Otoanalizör, reaktifler, pipet/otomatik pipet, 
deney tüpü, santrifüj cihazı, serum, enjektör, kan gazları 

cihazı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 
Sevgili Öğrenci, 

 
 

Tıp hızla geliĢip yenilenen bir bilim dalıdır. Bu geliĢmeye paralel olarak yeni 
hastalıklar ve hastalıkların tedavisi için yeni yöntem ve tekniklerle, laboratuvar testleri ve 
analiz yöntemleri geliĢtirilmektedir. Klinik laboratuvarlarda analizi istenen testlerin sayısının 
giderek artması iĢ yoğunluğunun ve hata oranlarının da artmasına neden olmuĢtur. 
Laboratuvar çalıĢmalarında analizleri hızlı, standart, güvenli ve verimli kılmak için 
otoanalizörlerin kullanımı zorunluluk hâline gelmiĢtir. 

 

Bu modül ile tıbbi laboratuvarlarda kullanılan otoanalizörlerin çalıĢma prensiplerini 
kavrayıp otoanalizörlerin ISE bölümüyle elektrolitlerin analizini yapabileceksiniz. Ayrıca 
kan gazları cihazı ile kan gazları ve pH analizi yapabileceksiniz. 

 
 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
 

Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile otomasyonun önemini kavrayıp tıbbi 
laboratuvarlarda otoanalizörlerle kan analizi yapabileceksiniz. 

 
 
 
 
 Tıbbi laboratuvarlardaki otomasyon hakkında araĢtırma yapınız. 

 En yakın hastaneye giderek tıbbi laboratuvarlarda kullanılan otoanalizörleri 
gözlemleyiniz. 

 Otoanalizörlerle yapılan analizler hakkında bilgi edininiz. 
 Otoanalizörlerin çalıĢma sistemleri ve prensipleri hakkında araĢtırma yapınız. 
 Otoanalizörlerin periyodik bakımları hakkında araĢtırma yapınız.   
 

1. OTOANALĠZÖR  
 
Otomasyon, bir iĢin insan ile makine arasında paylaĢılmasıdır. Toplam iĢin paylaĢım 

yüzdesi otomasyonun düzeyini belirler. Tıp hızla geliĢen yenilenen bir bilim dalıdır. Bu 

geliĢmeye paralel olarak yeni hastalıklar ve hastalıkların tedavisi için yeni yöntem ve 
tekniklerle, laboratuvar testleri ve analiz yöntemleri geliĢtirilmektedir. Klinik 
laboratuvarlarda analizi istenen testlerin sayısının giderek artması iĢ yoğunluğunun ve hata 
oranlarının da artmasına neden olmuĢtur. Laboratuvar çalıĢmalarında analizleri hızlı, 
standart, güvenli ve verimli kılmak otomasyonu zorunluluk hâline getirmiĢtir. 

 

1.1. Otoanalizör 
 
Kan, serum, plazma, idrar gibi biyolojik maddelerin içinde bulunan organik ve 

inorganik maddeleri çeĢitli parametreler kullanarak otomatik olarak analiz eden cihazlara 

otoanalizör denir. Otoanalizörler, her numuneden sadece istenilen testlerin analizini yapar. 
Analizleri yaparken mikroiĢlemciler kullanılmaktadır. Reaktiflerin katkısı ile meydana 
getirilen biyokimyasal olaylar reaksiyon cell adı verilen özel havuzlarda meydana gelmekte 
ve ölçümler de burada yapılmaktadır. Tüm reaksiyon cell’ler, reaksiyon disk üzerinde 
toplanmıĢtır. Bu reaksiyon disk ise ısısı normal vücut ısısına eĢit olan bir su havuzu, jel 
havuzu veya hava havuzu içine yerleĢtirilmiĢtir. Böylece reaksiyonlar gerçek ortama en 
yakın koĢullarda meydana getirilebilmektedir. Klinikte hastalıkların teĢhisi, birbirine benzer 

hastalıkların ayırt edilmesi ve tedavilerinin izlenebilmesi amacıyla yapılan analizlerin 
standart, güvenli, hızlı yapılabilmesi için ayrıca verilerin merkezî sistemle toplanması, 
laboratuvar sonuçlarının takip edilmesi, arĢiv sorununun çözülmesi ve nihayet hasta 
memnuniyeti otoanalizörlerin önemini ortaya koymaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Otoanalizörlerin çalıĢma sistemi 

 
Laboratuvarlarda kullanılan otoanalizörlerin çalıĢma sistemi çok basittir. Her test için 

ayrı kit kullanılır. Hasta numunesi ve reaktifler laboratuvar teknisyeni tarafından cihazın 

ilgili aparatlarına konur. Sonuçlar otomatik olarak hesaplanır ve kayıt edilir. Otoanalizörün 
yazıcısından analiz sonuçları rapor hâlinde alınır. 

 
 Otoanalizörlerin önemli özellikleri 

 

 Küvetler ve godeler, tek kullanımlık olmalı veya özel camdan yapılmıĢ 

olup cihaz tarafından yıkanabilir olmalıdır. 

 Proplar reaktif ve serum seviyesine karĢı sensörlü olmalıdır. 

 Pıhtı ve köpüğe karĢı dedektörlü olmalıdır. 

 Otomatik dilüsyonlu olmalıdır. 

 Reaktif bölmesi ile kontrol ve kalibratörlerin bölmesi soğutmalı 
olmalıdır. 

 Bazı önemli uyarıları sesli mesaj Ģeklinde bildirmelidir. 

 Kapsamlı bir kalite kontrol programına sahip olmalıdır. 

 Acil numune giriĢi olmalıdır. 

 Ġkterik, lipemik ve hemolizli serumlara karĢı duyarlı olmalıdır. 
 

1.2. Otoanalizör ÇeĢitleri 
 
Otoanalizörler, çalıĢma sistemi olarak kuru sistem otoanalizörler ve sulu sistem 

otoanalizörler olmak üzere iki gruba ayrılır. 

 

ġema 1.1: Otoanalizör çeĢitleri 

 

1.2.1. Kuru Sistem Otoanalizörler ve ÇalıĢma Prensibi 
 

Kuru sistem otoanalizörler, çok küçük hasta materyallerini rahatça analiz edebilir ve 
çalıĢma sırasında kalite kontrolünü yapabilir. Bu özelliği diğer sistemlerden farkını gösterir. 
Hata kaynaklarını daha iyi belirleyerek sonuçların doğruluğunu ve geçerliliğini artırır. Çok 
katlı kuru slayt otoanalizörleri yoğun olarak idrar analizlerinde kullanılır. Analizlerde 
slaytlar değerlendirilir. Slaytlar, birkaç katlı jelatin tabakadan meydana gelmiĢtir. Her 
tabakanın kimyasal yapısı farklıdır. Analiz için kullanılan slaytlar genellikle üç tabakadan 
oluĢur. 
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 Yayılma tabakası 

 
Üzerine tatbik edilen hasta materyalini çok çabuk absorbe ederek slayt üzerine 

yayılmasını sağlar. Mikro filtre iĢlemi yaparak hasta materyali içinde bulunan büyük 

partiküllerin absorbe edilmesini önler. Hasta materyalinin kılcal etkiyle çok hızlı olarak her 
tarafa yayılmasını sağlar. Materyal biyolojik reaksiyonun sonuna kadar burada tutulur. 
Reaksiyonlar sonucu oluĢan renklerin Ģiddetinin değerlendirilmesi için yansıtmayı sağlayan 
beyaz boyayı da bünyesinde bulundurur. 

 
 Reaktif tabakası 

 
Analizi yapılacak madde ile reaksiyona girebilecek kuru reaktifleri bünyesinde 

bulunduran tabakadır. 
 
 Okuma tabakası 

 
Yayma tabakasındaki beyaz boya, birinci tabakada tutulan farklı maddelerin 

oluĢturduğu rengin okuma tabakasına etki etmesini engeller. Son tabakada oluĢan rengin 
okunması, slaytın ortasındaki küçük bölgede yapılarak sonucun materyal hacmindeki küçük 

değiĢikliklerden etkilenmemesi sağlanır. Reaksiyon sonucu oluĢan renklerin Ģiddeti, slaytın 
yansıyan ıĢığıyla ölçülür. 

 
Kuru sistem analizörler; etkileĢimi en aza, kimyasal reaksiyonları en iyiye yönelterek 

tüm analizlerin daha kolay ve daha ekonomik tam kuru metotlarla yapılmasını sağlar.  
 

1.2.2. Sulu Sistem Otoanalizörler ve ÇalıĢma Prensibi 
 
Bünyelerinde analiz için kullandıkları reaktifler sıvıdır. Seyreltme, yıkama ve 

boĢaltma iĢlemleri yapabilen sistemleri, ayrıca her reaksiyon için özel reaksiyon küveti 
üretebilen çeĢitleri de vardır. Sulu sistem otoanalizörler, yapı olarak sürekli akıĢ sistemi ve 
ayrı örnekleme sistemiyle çalıĢan otoanalizörler olarak iki çeĢittir. 

 

 Sürekli akıĢ sistemi ile çalıĢan otoanalizörlerin özellikleri 

 
Hasta numunelerinin yerleĢtirilmesinden, sonuçlarının alınmasına kadar olan tüm 

iĢlemleri laboratuvar teknisyeninin müdahalesini gerektirmeden otomatik olarak yapar. Tüm 
yıkama iĢlemleri cihazla birlikte monte edilen deiyonize su sistemi ile gerçekleĢtirilir. 

 
 Ayrı örnekleme sistemiyle çalıĢan otoanalizörler 

 

Hasta materyali ve reaktifler, istenilen hacimlerde ayrı ayrı uygun kaplar içine 
pipetlenir. Test tekniğine uygun olarak istenilen süre bekletilir. Süre sonunda oluĢan renkli 
karıĢımın renk Ģiddeti; analizörün fotometresi tarafından ölçülür, çıkan değerler sayısal 
iĢlemlere dönüĢtürülerek yazıcıdan verilir. 
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1.3. Otoanalizörün Genel Yapısı 
 
Laboratuvarlarda kullanılan otoanalizörlerin çalıĢma sistemi ve prensipleri aynı 

olmakla birlikte kapasite ve görüntü bakımından değiĢiklikler gösterebilir. Burada anlatılan 
sulu sistem bir otoanalizör olup biyokimya laboratuvarlarında kullanılan son derece geliĢmiĢ 
bir cihazdır. 

 

Otoanalizörler; sistem kontrol merkezi, numune yükleme sistemi, iĢlem modülü olmak 
üzere üç bölümden oluĢur. 

 

Resim 1.1: Otoanalizör bölümleri 

 

1.3.1. Sistem Kontrol Merkezi  
 
Sistem kontrol merkezi, kullanıcı arayüzü olup bilgi yönetim ve giriĢ merkezidir. Bu 

sistemden haricî bir bilgi bankasına çift taraflı bilgi göndermek ve almak mümkündür. 
Sistem kontrol merkezi bunların dıĢında; kalibratör, kontrol ve hasta test taleplerinin giriĢi, 
kalibratör, kontrol ve hasta test sonuçlarının izlenmesi, bakım ve onarım çalıĢmalarının 
yönetilmesi, sistem kontrolünün yapılması iĢlemlerini kapsar.   

 
Sistem kontrol merkezi Ģu bölümlerden oluĢur:   
 
 Dokunmatik ekran (TuĢlu ekran da olabilir.) 
 Disket sürücü 
 Klavye 
 Bilgisayar 

 CD- RW 
 Mouse (fare) 
 Açma kapama düğmesi 
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ġekil 1.2: Sistem kontrol merkezi 

 

1.3.2. Numune Yükleme Sistemi (Retest Sample Handler / RSH)  
 
Kalibratör, kontrol ve hasta numunelerinin yüklendiği sistemdir. Standart ve 

laboratuvar otomasyon modeli olmak üzere iki Ģekilde üretilir.  
 
Numune yükleme sistemi Ģu bölümlerden oluĢur: 

 
 RSH kapağı: RSH bileĢenlerine eriĢim sağlar.  
 RSH tuĢ takımı: Örnek tutucunun kontrolü için yerel kullanıcı ara birimi 

sağlar.  
 RSH barkod okuyucu: Numunelere ait bilgileri okur.  
 Öncelik bölmesi: Örnekleri öncelik iĢlemleri için yerleĢtirir.  
 Rutin bölmeleri: Örnekleri rutin iĢlemler için yerleĢtirir.  
 TaĢıyıcı konumlandırıcı: TaĢıyıcıları örnek aspirasyonu için yerleĢtirir.  

 TaĢıyıcı aracı: Örnek taĢıyıcılarını bölmelerden taĢıyıcı konumlandırıcıya ve 
geriye iletir.   
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ġekil 1.3: Numune yükleme sistemi 

 

1.3.3. ĠĢlem Modülü  
 
ĠĢlem modülü, örnek iĢlemleri gerçekleĢtiren kimyasal bir analiz cihazıdır. Modül, 

cihaz üzerinde sıcaklık kontrollü iki ayrı reaktif kaynağı merkezinden 56 – 65 reaktif 
kullanarak örnek/ saat baĢı 800’e (Bu sayı seçilen cihazın özelliğine bağlı olarak değiĢir.) 
kadar fotometrik ve 600’e kadar potansiyometrik test gerçekleĢtirir.  

 
ĠĢlem modülünün önden görünümünde Ģu kısımlar vardır. 
 

 Ön iĢlem merkezi kapağı: Tetkik proses faaliyetlerini gerçekleĢtiren 
bileĢenlere eriĢim sağlar.  

 ĠĢlem modülü klavyesi: ĠĢlem merkezinin kontrolünde yerel kullanıcı arabirimi 
sağlar.  

 Tedarik merkezi kapağı: Reaktif depo tedarik merkezine eriĢim sağlar.  
 Pompa merkezi kapağı: Pompa merkezine eriĢim sağlar.  
 Kart kabini kapağı: Kart kabinine eriĢim sağlar.  
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Resim 1.2: ĠĢlem modülü (önden görünüm) 

 
ĠĢlem modülünün arkadan görünümünde Ģu kısımlar vardır: 
 
 Arka iĢlem merkezi kapağı: Tetkik proses faaliyetlerini gerçekleĢtiren 

bileĢenlere eriĢim sağlar.  

 Ana güç kaynağı: ĠĢlem modülüne güç verilmesini sağlar.  
 Su idare ünitesi: Su tedarik bağlantısını sağlar. 

 

Resim 1.3: ĠĢlem modülü (arkadan görünüm) 

 

1.3.3.1. ĠĢlem Modülü Klavyesi 
 
ĠĢlem modülünün sağ tarafında bulunan iĢlem modülü tuĢ takımı, iĢlem merkezi 

faaliyetlerini yönlendirmede teknisyen tarafından kullanılan bir veri giriĢ cihazıdır. 
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Cihaz aĢağıdaki bölümlerden oluĢur. 
 
 ÇalıĢtırma tuĢu: ĠĢlem modülünü çalıĢır konuma getirir ve modülü örnekleri 

kabul edecek Ģekilde hazırlar.  

 Karusel (reaktif yükleme kabı) ilerletme anahtarı (2): Reaktiflerin 
yüklenmesine ve boĢaltılmasına yardımcı olmak amacıyla gerektiğinde 
hizalama yaparak 2 nu.lı reaktif tedarik merkezini 1/3 oranında ilerletir. Reaktif 
tedarik merkezine eriĢim izni olduğunda LED ıĢığı aydınlanır.   

 Karusel ilerletme anahtarı (1): Reaktiflerin yüklenmesine ve boĢaltılmasına 
yardımcı olmak amacıyla gerektiğinde hizalama yaparak 2 nu.lı reaktif tedarik 
merkezini 1/3 oranında ilerletir. Reaktif tedarik merkezine eriĢim izni 
olduğunda LED ıĢığı aydınlanır.  

 Duraklatma tuĢu: ĠĢlem modülünü programlanmıĢ bir duraklatma konumuna 
getirir ve yeni testlerin aspirasyonunu durdurur. Hâlen iĢlemde olan testler 
devam eder.  

 Stop (durdurma) tuĢu: Tüm iĢlem modülü faaliyetlerini durdurur fakat iĢlem 
modülüne gelen güç kaynağını kesmez. 

 L1, L2, L3, L4 tuĢları: Bazı diagnostik ve bakım iĢlemleri sırasında kullanılır. 
 Gösterge alanı: Bazı bakım ve diagnostik iĢlemleri sırasında metinleri 

görüntüler.  

 

Resim 1.6: ĠĢlem modülü tuĢ takımının bileĢenleri 

 

1.3.3.2. ĠĢlem Merkezi  
 
ĠĢlem merkezi, iĢlem modülünün temel faaliyet alanıdır. Örnekler ve reaktifler, tetkik 

iĢleminin gerçekleĢtirildiği bir reaksiyon karuselinde dağıtılır ve karıĢtırılır.  
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Resim 1.7: ĠĢlem merkezi bileĢenleri 
 

ĠĢlem merkezi kısımları ve fonksiyonları aĢağıdaki gibidir.  
 

 Örnek donanım bileĢenleri 
 

Örnek donanım bileĢenleri, örneğin aspirasyonunu, dağıtımını ve pozitif 
tanımlamasını sağlayan cihazlardır. 

 

Örnek donanım bileĢenlerinin parçaları; örnek karuseli, gösterge ıĢıkları, örnek barkod 
okuyucusu, örnek pipetleyici ve örnek probu yıkama kabıdır.  

 

Resim 1.8: Örnek donanım bileĢenleri 
 

 Örnek karuseli / rak (numune yerleĢtirme bölümü) 
 

Örnek karuseli, hasta örneklerinin, kalibratörlerin ve kontrollerin yüklenmesinde 
kullanılan, soğutulabilen ve değiĢen kapasitelere sahip bölümdür. Örnekler tüplere ve örnek 
kaplarına alınabilir. Pozitif tanımlama sağlamak üzere tüplerdeki hasta örnekleri ve 
kontroller barkod etiketi içerebilir.  
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 Gösterge ıĢıkları 

 
Örnek karuseline eriĢim ve karuselin ilerletilmesi için kullanılır. Kare ve yuvarlak 

olmak üzere iki Ģekildedir:   
 

o Örnek karuseli eriĢim göstergesi (kare): Örnek karuseline ne 
zaman eriĢilebileceğini gösterir ve bir duraklatma yöntemi sağlar. 
EriĢim gösterge ıĢığı yanmıyor ise örnek karuseli hareketli ve 
eriĢilmez durumdadır, yani cihaz çalıĢır konumdadır. Hiçbir iĢlem 
yapılamaz. IĢık yanıp sönüyorsa eriĢim göstergesine basılmıĢtır ve 

örnek karuseli duraklama sürecindedir yani, çalıĢmayı bitirmek 
üzeredir. Yanıyor ise örnek karuseline eriĢilebilir. Numuneler 
konur ya da çıkarılır. Bu durumda her türlü iĢlem yapılabilir. 

 
o Örnek karuseli ilerletme göstergesi (yuvarlak): Örnek 

karuselinin ne zaman ilerletilebileceğini gösterir. Bu düğme 
aracılığı ile çıkarılacak numuneler seçilir. Numune bölümü 

istenilen konuma getirilebilir. Ġlerleme göstergesi yanıyorsa örnek 
karuseli ilerletilebilir. Yanmıyorsa ilerleme göstergesi butonuna 
basılmıĢtır ve örnek karuseli 1/3 rotasyonla ilerlemektedir ya da 
örnek karuseli kapalıdır.  

 

Resim 1.9: Örnek karuseli ve gösterge ıĢıkları 

 

 Örnek barkod okuyucusu 

 
Karusel ID’si (hasta kimlik ve kayıt bilgileri) ile örnek ID’sini okur. Örneklerin 

üzerindeki barkodlu etiketleri okuyarak okuduğu numuneden hangi testlerin çalıĢılacağını 
belirler. 
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 Örnek pipetleyici 

 
Örnekleri pipetleyerek küvetlere dağıtır. Örnek pipetleyicisi, yerleĢtirilen numuneyi 

çeken, aktaran ve küvetlere dağıtan kısımdır. Aynı zamanda seyreltilmiĢ örnekleri, dilüsyon 
küvetinden reaksiyon küvetine aktarır. Bu pipetleme tertibatında pıhtı ve fibrin dedektörlerin 
(algılayıcı) bulunması cihazın iĢlem kalitesini artırır, çekiĢ sırasında gerçekleĢen hataların 
belirlenmesine yardımcı olan sıvı bir sense (basınç izleme sistemi) de içerir.  

 

 Örnek probu yıkama kabı 

 
Probun iç, dıĢ ve uç kısmında kalan sıvının yıkanmasında kullanılır. Örnek probu, 

yıkama kabı, probun iç, dıĢ ve uç kısmında kalan sıvıyı yıkayan aktif bir yıkama 
istasyonudur. Her bir numuneyi emdikten sonra probu yıkar böylece numuneler arası 
kontaminasyonu önlemiĢ olur.  

 

Resim 1.10: Örnek pipetleyicisi ve örnek probu yıkama kabı 

 

 Reaktif donanım bileĢenleri  

 
Reaktiflerin aspirasyonunu, dağıtımını ve pozitif tanımlamasını sağlar. Reaksiyon 

karuseli donanım bileĢenleri; örnek ve reaktif küvetlerini aspirasyon, karıĢtırma, fotometrik 
ya da potansiyometrik analiz ve küvet yıkama iĢlemleri için yerleĢtirir.  

 
Reaktif donanım bileĢenleri parçaları ve görevleri Ģu Ģekildedir:  
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Resim 1.11: Reaktif donanım bileĢenleri 

 

 Reaktif tedarik merkezleri (R1 ve R2): Reaktif kitlerinin ve dilüe 

edilmiĢ örneklerin (dilüentler), cihaz üzerinde saklanması için tasarlanmıĢ 
soğutulmuĢ reaktif karuselleridir. Bu reaktif tedarik merkezleri ile ilgili 
reaktif pipetleyicileri, reaktiflerin her bir reaktif pipetleyicisi tarafından 
bağımsız olarak çekilmesine ve dağıtılmasına imkân tanıyacak Ģekilde 
kontrol edilir.  

 

 Reaktif tedarik merkezi 1 (R1): Reaktif kitleri ve dilüentler cihaz 

üzerinde depolama sağlar. R1, segmanların yapılandırmasına bağlı olarak 
maksimum 56– 65 reaktif kartuĢu depolayacak Ģekilde ayrılmıĢ iç ve dıĢ 
karuselden oluĢur.  

 

 Reaktif tedarik merkezi 2 (R2): Reaktif kitleri için cihaz üzerinde 

depolama sağlar. R2, segmanların yapılandırmasına bağlı olarak 
maksimum 36– 56 reaktif kartuĢu depolayacak Ģekilde ayrılmıĢ bir 
karuselden oluĢur.  Reaktifler, pozitif tanımlama sağlayacak Ģekilde 
barkod etiketiyle etiketlenebilir.  
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Resim 1.12: Sıcaklığı kontrol edilen reaktif tedarik merkezleri 
 

 Reaktif pipetleyicileri ve yıkama kapları: 1 ve 2 nu.lı reaktif 

pipetleyiciler, reaktifleri tespit eden, çeken, aktaran ve küvetlere dağıtan 
cihazlardır. 1 nu.lı reaktif pipetleyicisi, aynı zamanda örnek dilüentleri 1 
nu.lı reaktif tedarik merkezinden alarak cihaz üzerindeki örnek dilüsyonu 
için kullanılacak bir küvete aktarır. Reaktif pipetleyici yıkama kapları, 
probun iç, dıĢ ve uç kısmında kalan tüm sıvıyı gideren aktif yıkama 
istasyonlarıdır.  

 

Resim 1.13: Reaktif pipetleyicileri ve yıkama kapları 
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 R1 ve R2 cihaz üstü solüsyon alanı: Cihazın fonksiyonunda ve bakım 
prosedürlerinde kullanılan prop yıkama solüsyonları için saklama 
alanlarıdır.   

 R1 ve R2 barkod okuyucu: Reaktif kartuĢlarındaki 2D (iki boyutlu) 
barkod etiketlerini okur.  

 
 Reaksiyon karuseli donanım bileĢenleri  
 

Örnek ve reaktiflerin aspirasyonu, karıĢtırılması, fotometrik veya potansiyometrik 
analizi ve küvetlerin yıkanması için küvetleri yerleĢtiren cihazlardır. Reaksiyon bölümü 
donanımları reaksiyon karuseli, küvet segmanları, lamba, mikser ünitesi, küvet yıkayıcı ve 
ICT (entegre çip teknolojisi) /  ISE  (iyon seçici elektrolit) ünitesidir.  

 

Resim 1.14: Reaksiyon karuseli donanım bileĢenleri 
 

 Reaksiyon karuseli: Çok çeĢitli tetkik prosedürlerine uyum sağlayan, 11 
küvet segmanından meydana gelen,  37 °C su banyosuyla çevrili 
kısımdır. Reaksiyon karuseli;  örnek dağıtımı R1 reaktif dağıtımı, R2 
reaktif dağıtımı, ICT elektrolit aspirasyonu, karıĢtırma pozisyonları (2), 
fotometrik okuma pozisyonu, seyreltilmiĢ örnek aspirasyonu aparatlarını 
içerir.  

 

Resim 1.15: Reaksiyon karuseli 
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 Küvet segmanları: Reaksiyon karuselinde duran ve küvetleri tutan 
bloklardır. 

 

Resim 1.16: Küvet segmanı 

 

 Lamba: Reaksiyon karuseli donanım bileĢenleri lambası, fotometrik 

ölçüm için ıĢık kaynağı olarak kullanılan optik bir cihazdır.  

 

Resim 1.17: Reaksiyon karuseli donanım bileĢenleri lambası 

 

 Mikser ünitesi: Üzerinde reaktif ve örneği birbirine karıĢtıran iki 
mikserin bulunduğu bir cihazdır. 1 nu.lı mikser (sol taraf) örneği 
(seyreltilmiĢ yada seyreltilmemiĢ) 1 nu.lı reaktifle karıĢtırır. 2 nu.lı 
mikser (sağ taraf), 1 nu.lı örnek ve reaktif karıĢımını 2 nu.lı reaktifle 
karıĢtırır. Her karıĢtırma iĢleminden sonra mikserlerin dıĢı yıkanır. 

 

Resim 1.18: Mikser ünitesi ve mikserler 
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 Küvet yıkayıcı: Her bir küveti kullanmadan önce ve kullanıldıktan sonra 
yıkayan bölümdür. Bu bölüm sekiz ağızlı olup soldan sağa doğru Ģu 
iĢlevleri gerçekleĢtirir:  

o 1. ağız; örnek ve reaktif karıĢımını atık hücresine çeker.  
o 2. ağız; küveti temizlemek için alkaline wash (alkali yıkama) 

solüsyonu verir, ardından bunu atık hücresine pipetler.  
o 3. ağız; küveti temizlemek için acid wash (asit yıkama) solüsyonu 

verir, ardından bunu atık hücresine pipetler.  
o 4. ve 5. ağızlar; küveti durulamak için su verir, ardından suyu atık 

hücresine pipetler.  

o 6. ağız; kör ölçümü için suyu küvete verir, burada küvetin 
bütünlüğü ölçülür.  

o 7. ağız; küvette kalan suyu atık hücresine pipetler.  
o 8. ağız; küveti kurular. 

 

Resim 1.19: Küvet yıkayıcı 
 

 ICT ünitesi: ICT probu ve ICT modülünden oluĢan kısımdır. Dolaylı 
potansiyometrik analizlerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılır. Na+, K+ ve Cl- 

ölçümlerini gerçekleĢtirir. 
o ICT probu; örneği ya da ICT referans solüsyonunu ICT modülüne 

emer.  
o ICT modülü; ICT ile potansiyometrik tetkikleri (elektrolitler) 

ölçer. 

 
Resim 1.20: ICT ünitesi 
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1.3.3.3. Otoanalizör Solüsyon Tedarik ve Pompa Merkezi  
 
Tedarik ve pompa merkezi, modül pompalarının, solüsyonların, örnek ve reaktif 

Ģırıngaları ve sürücü (drive) proseslerinde depolama alanı olarak iĢlev görür. Pompa merkezi, 
solüsyon tedarik merkezi, örnek ve reaktif Ģırıngaları bölgesi olmak üzere üç kısımdan 
oluĢur. 

 

Resim 1.21: Tedarik ve pompa merkezi 

 
 Pompa merkezi 

 
ĠĢlem modülü pompalarının bulunduğu bölgedir. Bu pompalar sıvıların iĢlem 

merkezindeki uygun bileĢenlere, örnek ve reaktif Ģırıngalarına emilmesinde ve 
dağıtılmasında gerekli olan basıncı sağlar.  

 

ĠĢlem modülü pompaları ve görevleri Ģunlardır: 
 

 ICT referans solüsyon pompası: ICT referans solüsyonunu, ICT 
referans solüsyonu ön ısıtıcı yoluyla ICT referans solüsyon kabına emer, 
iĢlem tamamlandığında kabı boĢaltır.  

 Yıkama solüsyonu pompası: SeyreltilmiĢ alkalin ve asit yıkama 

solüsyonlarını, günlük operasyonlar ve bakım iĢlemleri sırasında 
küvetlerin yıkanması için küvet yıkayıcıya alır.  

 ICT aspirasyon pompası: Örnekleri ya da ICT referans solüsyonunu, 
ölçüm için ICT modülüne emer, ardından atık malzemeyi atık taĢıma 
alanına gönderir.  

 Küvet yıkama pompası: Reaktif kalitesindeki tip II suyunu küvet 
yıkayıcısına verir.  
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 Prop yıkama pompası: Reaktif kalitesindeki tip II suyunu kullanarak 
örnek ve reaktif proplarına sifonlama yapar.  

 Yüksek-konsantrasyonlu atık pompası: Atıkları küvetlerden emerek 

isteğe bağlı yüksek konsantrasyonlu atık kabına ya da kanala aktarmak 
için küvet yıkayıcısıyla birlikte çalıĢır. 

 

Resim 1.22: ĠĢlem modülü pompaları 

 
 Bulk solüsyonu tedarik merkezi  

 
ICT referans solüsyonu, “alkaline wash” ve “acid wash”  için cihaz üzerinde depolama 

sağlar. 
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 Örnek ve reaktif Ģırıngası alanı  

Örnek ve reaktif Ģırıngaları ile sürücülerin bulunduğu kısımdır. Her sürücü, 
aspirasyonu kontrol eden ve örnek ya da reaktifleri dağıtan bir Ģırıngayı destekler. 

 

Resim 1.23: Örnek ve reaktif Ģırıngaları 

 

1.4. Otoanalizörle ÇalıĢma Öncesinde Yapılması Gerekli Ön 

ĠĢlemler 
 
Otoanalizörlerde her çalıĢma öncesinde mutlaka yapılması gerekli ön iĢlemler 

Ģunlardır: 

 
 Reaktif pipetleme mekanizması probunun sağlam olup olmadığı kontrol edilir. 
 Reaktif disklerinde bulunan çözeltilerin dolu olup olmadığı kontrol edilir. 
 Mikrobilgisayar üzerinde bulunan disketlerin, sürücüde sistem ve veri olarak 

yerleĢtirilmiĢ Ģekilde olup olmadığı kontrol edilir. 
 Pipetörlerden herhangi bir sızma olup olmadığı kontrol edilir. 
 Reaktif 1 (R1) ve Reaktif 2 (R2) disklerindeki reaktiflerin yeterli olup olmadığı 

kontrol edilir. Eksik olanlar tamamlanır, yenilenmesi gerekenler yenilenir. 
 Otoanalizörün atık kabının dolu olup olmadığı kontrol edilir. 
 Reaksiyon diski yıkama çözeltisinin, dolu olup olmadığı kontrol edilir, boĢ ise 

doldurulur. 
 ÇalıĢma süresince yeterli kâğıt olup olmadığı kontrol edilir. 
 Yazıcının açık olup olmadığı kontrol edilir. 
 Deionize su cihazı açılır. 

 Cihazın ana düğmesi açılarak çalıĢtırılır. Analize hazır hâle gelmesi için 10 
dakika beklenir. 
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ÇalıĢma öncesinde yapılması gerekli ön iĢlemlerin tamamını otomatik olarak yapan, 
ayrıca programlanan saatte kendisini otomatik olarak açıp istenilen süre çalıĢıp otomatik 
olarak kendini kapatan cihazlar da vardır. 

 

1.5. Otoanalizörde Kalibrasyon Yapılması 
 
Otoanalizörlerle günlük rutin çalıĢmalara baĢlamadan önce, cihazların kalibrasyonları 

yapılarak kontrol serumları okutulmalıdır. Bu iĢ için otoanalizörün kitleri, kontrol 
solüsyonları tamamlanır. Kitler hazır solüsyon hâlinde veya liyofilize (suyu alınmıĢ) olabilir. 
Hazır solüsyon (sıvı) kontrol kitleri buzdolabından çıkarıldığında kullanmadan önce 5 dakika 
elde alt üst edilerek ısınması ve homojen hâle gelmesi sağlanarak kullanılır. Liyofilize olan 
kontrol kitleri ise istenilen oranlarda distile su ile sulandırılır, homojen hâle getirilerek 
kullanılır. Bu serumlardan otoanalizörün önceden belirlenmiĢ pozisyonlarına konularak her 
sabah kontrol iĢlemi yapılır. Kontroldeki amaç, otoanalizörün doğru ölçüm yapıp 
yapmadığını tespit etmektir. Her test için sonucu önceden belirlenmiĢ kontrol serumları, 

distile su ile sulandırılarak cihaza okutulur ve cihazın hafızasına önceden girilmiĢ kontrol 
eğrileri ile karĢılaĢtırılır. 

 
± 2 SD (standart deviation / standart sapma) değerleri civarındaki kontrol değerleri 

kabul edilebilir olarak tanımlanmıĢtır. Bu değerler elde edildiğinde, kontrol iĢlemi baĢarı ile 
tamamlanmıĢ olup hasta serumları güvenle çalıĢılabilir. Kontrol sonuçlarında  ±2 SD 
değerleri dıĢında çıkan testler ile karĢılaĢılmıĢ ise bu testler için kalibrasyon yapılması 

önerilir. Ayrıca her test için kullanılan kitler değiĢtirildiği zaman da kalibrasyon 
yapılmalıdır. Çünkü değiĢen her kit farklı özelliklere sahip olduğu için o kitin özelliğine 
uygun olarak cihazın kalibrasyonu tanıması gerekir. 

 
Cihazdaki herhangi bir kirlilik, kullanılan kitlerdeki bozulma veya kontrol 

serumlarından kaynaklanan bir hatadan dolayı istenilen kontrol değerleri elde edilemeyebilir. 
Bu durumlarda ticari olarak önceden hazırlanmıĢ kalibrasyon serumları kullanılır. 

Otoanalizörde kalibrasyon iĢlemi için cihaz uygun pozisyona getirilerek kalibrasyon serumu 
konur ve kalibrasyonu istenilen testin otoanalizörden giriĢi yapılarak kalibrasyon iĢlemine 
baĢlanır. Bu iĢlemle otoanalizöre önceden kaydedilmiĢ kalibrasyon eğrisine ulaĢmak 
hedeflenir.  Ġstenilen kalibrasyon eğrisi elde edilince bu kalibrasyona uygun kontroller tekrar 
çalıĢılarak kontrol iĢlemindeki ±2 SD değerlere ulaĢılır. Kontrol için gelen testlerin kontrol 
değerleri istenilen sınırlarda ise hasta numuneleri çalıĢılmaya baĢlanabilir. 

 

1.5.1. Kalibrasyonda Kullanılan Kalibratör ve Kontrol Serumları  
 
 Serum fizyolojik (SF) ve deionize su: Kalibrasyon yapılırken 0.000 ayarı yani 

blanc (kör) için kullanılır. 
 Kalibratör: Birden fazla kalibratör vardır. Her test için farklı miktarlar içeren 

konsantre solüsyonlardır. 
 DüĢük konsantrasyonlu kontrol serumu: Her test için düĢük yoğunluklar ve 

farklı değerler içeren serumdur. 
 Yüksek konsantrasyonlu kontrol serumu: Her test için yüksek yoğunluklar 

ve farklı değerler içeren serumdur. 
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 ISE kontrol serumu: Sodyum (Na), potasyum (K ) ve klor (Cl ) analizleri için 
farklı değerler içeren solüsyonlardır. 

 ISE düĢük konsantrasyonlu kontrol serumu: Sodyum (Na), potasyum (K ) ve 
klor (Cl ) analizleri için düĢük değerler içeren solüsyonlardır. 

 

1.6. Otoanalizörlerin Bakım ĠĢlemleri 
 

Otoanalizörlerin günlük, haftalık, aylık olarak periyodik bakımları yapılır. 
 

1.6.1. Günlük Bakım 
 
 Deiyonize suyun saflığının kontrolü: Suyun saflığı deiyonize etme iĢlemi 

sırasında veya hemen sonra kontrol edilir.  

 Propların kontrolü ve temizliği: Günlük olarak kontrol edilir. Tıkanıklıkları 
önlemek amacıyla kapanıĢ ve haftalık yıkanması planlandığı gibi yapılır. 

 KarıĢtırıcı kolların kontrolü ve temizliği: Mikserdeki kirlilikler sonuçlara 
yansır. Günlük olarak her bir karıĢtırıcı kolun ve karıĢtırıcı kabının temizliği, 
yüzeysel olarak kontrol edilir. Kirli karıĢtırıcı kol ve yıkama kapları temizlenir. 

 Küvet yıkayıcılarının temizliği (WUD): WUD’un tıkanmasını önlemek için 
açılıĢ, kapanıĢ ve haftalık yıkamalara ilaveten bu kontrol yapılır. WUD 
tüplerinin dıĢının temizliği kontrol edilir. 

 Prop yıkama kaplarının kontrolü ve temizliği: Prop yıkama kaplarının temiz 
kalması prop temizliği için gereklidir. Günlük kontrol edilen kaplardan kirli 
olanları temizlenir. 

 Küvet sıçratma koruyucusunun kontrolü ve temizliği: Küvet muhafazaları 
propların etrafına yerleĢtirilmiĢtir, reaksiyon küvetlerine su ve reaktiflerin 
giriĢini önler. Eğer küvet muhafazalarına herhangi bir sıçrama olmuĢsa 
muhafazalar temizlenir. 

 Pompa sızıntılarının kontrolü: Sıvı akıĢında azalma veya hatlarda hava 
kabarcıklarının oluĢumu pompada sızıntı sonucu oluĢabilmektedir. Pompalar 
günlük olarak kontrol edilmelidir. 

 Lamba soğutucu seviyesinin kontrolü: Lamba sirküle edilen sıvı ile 
soğutulur. Soğutucu miktarı azaldığında lambanın ısısı artar. Günlük lamba 
soğutucu seviyesi kontrol edilir. 

 AçılıĢ ve kapanıĢ yıkaması: Yıkama solüsyonu ile yapılır. 

 

1.6.2. Haftalık Bakım 
 
 Haftalık yıkama: Günlük kapanıĢ yıkaması ile aynıdır. 
 Lamba enerjisinin kontrolü: Küvetlerin yıkanmasından, değiĢtirilmesinden ve 

lambanın değiĢtirilmesinden sonra lamba enerjisi kontrol edilir. 

 Küvetlerde boĢ ölçüm gerçekleĢtirme: Küvet setleri, dört veya daha fazla 
küvet anormal olduğu zaman değiĢtirilir. Eğer tüm hücreler baĢarısız olursa 
lamba değiĢtirilir. 

 Analizör panellerinin dıĢının temizliği: %10’luk çamaĢır suyu ile 
nemlendirilmiĢ tiftiksiz havluyla üst kapak, ön, arka ve yan paneller silinir. 
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1.6.3. Aylık Bakım 
 
 Döner platformun içinin temizliği: Döner platformun içine birikmiĢ numune, 

reaktif bulaĢılarını ve tozları ortadan kaldırmak için ayda bir temizlenmelidir.  
 

1.6.4. Ġki Aylık Bakım  
 
 Küvet kondisyonlayıcı ĢiĢesinin temizlenmesi: Bu iĢlem ĢiĢe doldurulacağı 

sırada yapılmalıdır. En az iki ayda bir gerçekleĢtirilir. 

 

1.6.5. Üç Aylık Bakım 
 
Lamba üç ayda bir değiĢtirilir. 
 

1.6.6. Dört Aylık Bakım 
 

 Reaksiyon küvetleri değiĢtirilir. 
 ġiĢe filtrelerinin temizliği yapılır. 

 

1.6.7. ISE Bakımı 
 

 Günlük olarak elektrotlar yıkanır. 
 Tampon çözeltisi kontrol edilir ve değiĢtirilir. 

 

1.7. Otoanalizörle ÇalıĢırken Alınacak  Önlemler  
 
Kan veya serum içeren tüm klinik örnek, reaktif, kontrol ve kalibratörler gibi sıvı 

atıklar bulaĢıcı kabul edilir. Sıvı atıklara,  imha edilmeden önce dezenfektan tatbik 
edilmelidir.  Atık kabına dezenfektan eklenmesi, atık içinde toplanan bulaĢıcı 
mikroorganizmaların etkisiz hâle getirilmesini sağlar. Böylece bu materyali kullanan 

personelin maruz kaldığı risk azalmıĢ olur. Sodyum hipoklorat ve glutaralid solüsyonlarının 
HBV, HCV ve HIV gibi organizmaları etkisiz hâle getirmekte etkin olduğu görülmüĢtür. 
Dolayısıyla bu amaçla kullanılır. Personel, bu tür materyalleri kullanırken eldiven, önlük 
giymeli, gerektiğinde gözlük, maske ve bone takmalıdır.  

 
Örnek proplar keskin oldukları ve bulaĢıcı olması muhtemel materyallerle 

kirlendikleri için bunlara çıplak elle temas edilmemelidir. ÇalıĢma bitiminde tek kullanımlık 

kirli araç gereçler, tıbbi atık kutusunda toplanarak imha edilmek üzere ilgili birimlere 
gönderilir.    
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Otoanalizörde biyokimyasal kan analizlerini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız.  Önlük ve eldiven giyiniz. 

 Otoanalizörün günlük bakımını yapınız. 
 Günlük bakım kurallarını uygulamada 

özen gösteriniz. 

 Otoanalizörü çalıĢtırınız. 
 Cihazı çalıĢtırarak kullanıma hazır hâle 

getiriniz. 

 Otoanalizörün reaktif depolarını kontrol 
ediniz. 

 Eksik reaktifleri tamamlayınız. 
 Reaktifleri uygun tanklara 

koyduğunuzdan emin olunuz. 

 Analizlerin günlük kalibrasyonunu 
yapınız. 

 Günlük kalibrasyon yapmadan test 
çalıĢmalarını baĢlatmayınız. 

 Otoanalizöre örnek tüpünün barkodunu 
okutunuz. 

 Örneklerin hemoliz kontrolünü yapınız. 
 Barkodu okutulmamıĢ örnek tüplerini 

cihaza yerleĢtirmeyiniz. 

 Örnek tüpünü otoanalizörün karuseline 
yerleĢtiriniz. 

 Örnek tüpünü karusele yerleĢtirirken 
dikkat ediniz. 

 Analiz  çalıĢmasını baĢlatınız.  

 Otoanalizörün çalıĢmasını takip ediniz. 
 Otoanalizörün çalıĢmasında ikaz 

uyarılarını takip ediniz. 

 ÇalıĢma sonunda analiz sonuçlarını 
ekrandan kontrol ediniz. 

 Anormal analiz sonuçlarını kontrol 
ediniz. 

 Anormal analiz sonuçlarının kontrol 
çalıĢmasını yapınız. 

 Analiz sonuçlarının çıktısını alınız.  

 Analiz sonuçlarını onaya gönderiniz.  

 Otoanalizörün kapanıĢ temizliği için 
yıkama iĢlemini yaptırınız. 

 Eksik yıkama solüsyonlarını 
tamamlayınız. 

 ÇalıĢma sonunda otoanalizörün 
kapanıĢını yapınız. 

 Otoanalizörün kapandığından emin 
olunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdaki analizlerden hangisi otoanalizörün ISE bölümünde çalıĢılır?  

A) Glikoz 
B) Kolesterol 
C) Üre 
D) Sodyum 
E) Kreatinin 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi otoanalizörlerde kalibrasyon için kullanılmaz? 

A) Serum fizyolojik ve deionize su 
B) Hasta serumu 
C) ISE kontrol serumu 
D) DüĢük konsantrasyonlu kontrol serumu 
E) Yüksek konsantrasyonlu kontrol serumu 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, otoanalizörlerin günlük bakımında uygulanır? 
A) Analizör panellerinin dıĢının temizliği 
B) Reaksiyon küvetlerinin değiĢtirilmesi 
C) Propların kontrolü ve temizliği 
D) Döner platformun içinin temizliği 
E) Lambanın değiĢtirilmesi 

 

4. Otomasyonun düzeyini belirleyen ölçüt aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Cihazın genel görüntüsü 
B) Cihazın yeni olması 
C) Cihazın kullanımının karmaĢık olması 
D) ĠĢin paylaĢım yüzdesi 
E) Yaptığı analizin çokluğu 

 
5. AĢağıdaki ifadelerden hangisi otoanalizörün önemli özelliklerinden değildir? 

A) Küvetler ve godeler tek kullanımlık olmalı 
B) Pıhtı ve köpüğe karĢı dedektörlü olmalı 
C) Acil numune giriĢi olmalı 
D) Ġkterik ve lipemik serumlara karĢı duyarlı olmalı 
E) Manuel dilüsyonlu olmalı 
 
 

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 otoanalizörde ISE yöntemiyle plazma 

elektrolitlerin analizini yapabileceksiniz.  
 
 
 
 
 Vücudumuz su ihtiyacını hangi kaynaklardan sağlamaktadır? AraĢtırınız. 
 Vücut suyunun bileĢiminde bulunan organik ve inorganik maddeleri araĢtırınız. 

 Elektrolitler hakkında araĢtırma yapınız. AraĢtırma sonuçlarını arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız. 

 ISE yöntemi ile elektrolit analizini sağlık iĢletmelerinin tıbbi biyokimya 
laboratuvarında gözleyiniz. 

 

2. ISE YÖNTEMĠ ĠLE ELEKTROLĠTLERĠN 

ANALĠZĠ 
 
Na, K, Ca, CI, ve Li olmak üzere pek çok elektrolitin (iyonların) tayini 

flaymefotometre ile çalıĢılabildiği gibi günümüzde  geliĢtirilmiĢ bir yöntem olan iyon 
selektif elektrotlar (ISE) dır. Bu cihazlara iyon selektif analizörleri denir. 

 

2.1. Vücut Suyunun Önemi ve Dağılımı 
 
Su, canlı organizmanın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Susuz bir yaĢamın varlığı 

bile düĢünülemez. Çünkü canlı organizmalardaki metabolik reaksiyonların hemen hepsi sulu 
ortamda gerçekleĢir.  

 
YetiĢkin bir insan vücut ağırlığının % 60-70’i (yaklaĢık ¾) sudur. Bu oran; yenidoğan 

bebeklerde % 75, süt çocuklarında % 80’dir. Erkeklerdeki su oranı kadınlara göre, 
ĢiĢmanlardaki su oranı zayıflara göre daha fazladır. YaĢ ilerledikçe vücut suyunda azalma 
görülür. Vücut sıvıları hücre içinde ve hücre dıĢında bulunur. Hücre içi sıvıya intrasellüler 

sıvı denir. Vücut ağırlığının % 40- 50’sini intrasellüler sıvı oluĢturur. Hücre dıĢı sıvıya ise 
ekstrasellüler sıvı denir. Vücut ağırlığının % 20- 30’unu ekstrasellüler sıvı oluĢturur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 28 

 
 

2.1.1. Vücut Suyunun Görevleri 
 
Su, vücutta belirli bir denge içinde bulunur. Denge bozulduğunda hastalık ortaya 

çıkar. Yemek yemeden aylarca yaĢanabilir yalnız susuz birkaç günden fazla yaĢanamaz. Su 
organizmada organik ve inorganik maddeler için çok iyi bir çözücü olduğu gibi metabolizma 
artıklarının ve toksik maddelerin vücuttan atılmaları için de çok iyi bir taĢıyıcıdır. Kan 
plazması, serebrospinal sıvı, safra, mide- bağırsak salgıları, idrar, süt, ter, gözyaĢı, tükürük 
gibi vücut sıvılarının oluĢabilmesi için suya ihtiyaç vardır.  

 
Suyun vücuttaki önemli görevleri Ģunlardır: 
 
 Hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri hücreye taĢır. 
 Hücrelerde metabolik faaliyetler sonucu oluĢan atık maddeleri boĢaltım 

organlarına (böbrek, akciğer, deri, sindirim kanalı) taĢıyarak vücut dıĢına 
atılımını sağlar. 

 Vücut ısısını dengede tutar. 
 Asit baz dengesini ayarlar; organizma pH’ının 7.35– 7.45 arasında tutulması 

gerekir. pH’ın devamını sağlayan sistem sulu ortamda gerçekleĢir. 
 Elektrolit ve mineral dengesini sağlar. 
 Besinlerin sindirimine ve emilimine yardımcı olur. 
 Beyin omurilik gibi bazı organları dıĢ etkenlerden korur. 
 

2.1.2. Vücut Suyu Ġhtiyacı 
 
Vücutta normal sıvı hacminin korunması için günlük sıvı alımının, yaklaĢık günlük 

sıvı kaybına eĢit olması gerekir. YetiĢkin bir insanın günlük su ihtiyacı, ortalama 1500 ml 
kadardır. Çevre Ģartlarına göre bu miktar 900- 2500 ml arasında değiĢir. Bu suyun ana 
kaynağı içme suyu, içecekler, yumuĢak besinlerle dıĢarıdan alınan sudur. Ağız yoluyla 
dıĢarıdan su alımına ekzojen su alımı denir. Bir de vücudumuzda karbonhidrat, yağ ve 

proteinleri kapsayan besinlerin metabolizmaları sonucu vücut içinde yapılan 300 ml kadar su 
açığa çıkar. Vücutta bu Ģekilde su açığa çıkmasına da endojen su kazanımı veya metabolik 
su denir. 
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2.1.3. Vücut Suyu Atılımı 
 
Vücut su dengesini sağlayabilmek, metabolizma artıklarını vücuttan atabilmek ve 

gerektiğinde vücut ısısını sabit tutabilmek için vücuttan dıĢarı su atılır. Normal ısıda vücuttan 
atılan suyun büyük bir kısmı idrar Ģeklinde olup eriĢkin bir insan günde 1200- 1500 ml idrar 
çıkarır. EriĢkin bir insan normalde günde iki defa dıĢkılama yaparak gaita ile 100-200 ml 
kadar su vücuttan atılır. Ter yolu ile atılan su miktarı çevre ısısına göre büyük değiĢiklikler 
gösterir. Normal ısıda 100- 200 ml kadardır. Günde 350 ml civarında su ise solunum yoluyla 
atılır. Vücudumuzun su kaybı alınan besinlere ve iklim Ģartlarına göre değiĢir. 
Vücudumuzdaki su miktarında gün içinde gerçekleĢen en ufak değiĢiklikleri dahi algılayan 

sistemler vardır. Bunların baĢında hipotalamus gelir. Hipotalamus kanda su oranı azaldığında 
bunu hemen algılar ve buna yönelik bir önlem olarak  hipofiz bezi, "anti diüretik hormon” 
(ADH) isimli bir hormon salgılar. Bu hormon, kan dolaĢımı yolu ile böbreklere ulaĢır, bu 
hormona uygun özel alıcılar (reseptörler) vardır. Hormonlar, bu alıcılara ulaĢtıkları anda, 
böbreklerde hemen su tutma düzenine geçilir ve su atılımı en az düzeye indirilir. 

 
Kaybedilen sıvı, alınan sıvıdan fazla olduğunda susuzluk görülür. Susuzluk yeterince 

su içmemek, çok terlemek, kusmak ya da diyare (ishal) sonucu olabilir. 
 

2.1.4. Vücut Sularının Yapısı 
 
Vücut sıvılarında dağılımları birbirinden farklı organik ve inorganik maddeler 

bulunur. 

 
 Organik maddeler: Kan proteinleri, fosfolipitler, kolesterol, nötral yağlar, 

glukoz, üre, ürik asit, laktik asit, kreatinin, bilirubin, safra tuzları, vitaminler ve 
protein yapısında olan bileĢiklerdir. 

 
 Ġnorganik maddeler: Vücudumuzda bulunan baĢlıca inorganik maddeler  

(elektrolitler); sodyum (Na+), potasyum (K+), demir (Fe+3), magnezyum (Mg++), 
kalsiyum (Ca++) gibi artı yüklü katyonlar ile klor (Cl-), sülfat (SO4

-), bifosfat 

(HPO4
-), bikarbonat (HCO3

-) gibi negatif yüklü anyonlardır. Vücut sıvıları 
içinde eriyik hâlinde bulunan ve elektrik iletebilme özelliğine sahip olan 
madensel tuz çözeltilerine “elektrolit” denir. Elektrolitler suda eriyerek 
parçalandıktan sonra en az bir negatif  (-) yüklü iyon (atom) ile en az bir pozitif  
(+) yüklü iyon hâlinde ayrıĢırlar. Pozitif yüklü iyonlara katyon, negatif yüklü 
iyonlara anyon denir.  

 

Hücre dıĢı sıvıları ister kan plazması olsun ister interstisiyel sıvı olsun elektrolit olarak 
baĢlıca Na+ katyonu, Cl- anyonu ile önemli miktarlarda HCO3

- ve az miktarda Ca, K, Mg 
iyonlarını bulundurur. Hücre içi sıvısında baĢlıca elektrolit olarak K ve HPO4, önemli 
miktarda Mg, çok az Na, Cl ve HCO3 bulunur. Hücre içi sıvısında bulunan protein miktarı, 
kan plazmasındakinden daha fazladır. 
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2.2. Plazma Elektrolitleri ve Analizi 
 
Laboratuvarda analizi yapılan baĢlıca plazma elektrolitlerix Na, K, Mg, Cl, HCO4, Ca, 

PO4, P ve Fe’dir.   
 

2.2.1. Sodyum ( Natrium / Na+) ve Analizi 
 
Sodyum ekstrasellüler sıvının temel katyonudur. Tüm katyonların % 90’nını oluĢturur. 

Sodyum yiyecek maddelerinin çoğunda yaygın olarak bulunursa da vücut sodyum ihtiyacını 
yemeklere ilave edilen tuzla karĢılar. NaCI gastrointestinal sistemden emilir. Böbreklerden 
de önemli miktarda NaCI geri emilir. Sağlıklı kiĢilerde günlük sodyum kaybı çok az olduğu 
için dıĢarıdan fazlaca sodyum almaya gerek yoktur. Günlük NaCI ihtiyacı 3 mg kadardır. 
Vücuttaki tuzun fazlası yine NaCI olarak ter ve dıĢkı ile atılsa da önemli olan idrarla atılan 

sodyumdur. Zira % 90- 95’i idrarla atılır. DıĢarıya atılan tuz miktarı alınan tuz miktarı ile 
orantılı olarak değiĢir. 

 
Vücutta suyun dağılımında ve ekstrasellüler sıvıda osmotik basıncın korunmasında 

rolü büyüktür. Hücre zarlarında bulunan birtakım enzimler sayesinde hücre zarından ihtiyaca 
göre Na içeri, K dıĢarı pompalanır. Bu sayede osmotik basınç düzenlenir. Na düzeyini 
ACTH (adrenokortikotropik hormon ) ve aldesteron hormonu düzenler. 

 

 Sodyumun normal değerleri:  

 

 Yenidoğan : 134- 136 mmol/Ɩ 

 Bebek          : 139- 146 mmol/Ɩ 

 Çocuk          : 138- 145 mmol/Ɩ 

 EriĢkin         : 136- 146 mmol/Ɩ 
 
Kandaki Na seviyesinin arttığı durumlara hipernatremi, azaldığı durumlara da 

hiponatremi denir. 

 
 Sodyumun kanda arttığı durumlar: 

 

 Dehidratasyon 

 Ciddi kusma ve diyare 

 GeniĢ yanıklar 

 Renal yetmezlik 

 AĢırı kanamalar 

 Cushing sendromu ve hastalığı 

 Diyette fazla soydum alımı 
 
 Sodyumun kanda azaldığı durumlar: 

 

 Fazla insülin alınımı 

 Ödem 
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 Addison hastalığı 

 AteĢli hastalıklar 

 Kronik böbrek yetmezliği 

 Diyare ve kusma 

 Diyette azalmıĢ sodyum alımı 

 Diüretik ilaçlar  
 
Laboratuvarlarda sodyum analizi, otoanalizörlerin ISE ünitesi kullanılarak yapılır. 

Analiz için alınan kan, en kısa zamanda santrifüj edilmelidir. Hemolizli numuneler 
kullanılmamalıdır. 

 
 Na analizi tekniği 

 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce kiĢisel koruyucu önlemler alınır. ÇalıĢılan 
numunenin taĢıdığı risk faktörüne göre koruyucu önlemleri artırılır. 

 Otoanalizör, çalıĢır konuma getirilir. 

o Otoanalizörü açılır. 
o Otoanalizörün fiziki kontrolü yapılır. 
o Reaktifler kontrol edilir. 
o Atık kapları kontrol edilir. 
o Deiyonize su kontrolü yapılır. 
o ISE bölüm propları kontrol edilir. 

 ÇalıĢılacak kan serumu ayrılır. 

 Serum hemoliz kontrolü yapılır. 

 Otoanalizörün ISE ünitesinde Na kalibrasyonu yapılır. 

 Numunenin barkodu, otoanalizöre okutulur. 

 Numune ISE rakına konur. 

 Analiz çalıĢması baĢlatılır. 

 Otoanalizörün çalıĢması takip edilir. 

 ÇalıĢma sonunda analiz sonuçları kontrol edilir. Anormal çıkan sonuçlar 
tekrar çalıĢılır.  

 Çıktısı alınan sonuçlar, uzman onayına sunulur. 

 

2.2.2. Potasyum (Kalemi / K
+
) ve Analizi 

 
Potasyum, intrasellüler sıvının temel katyonudur. Eritrosit içi konsantrasyonu 

plazmadakinin 23 katıdır. Normal besinlerle özellikle sebze, meyve, et ve fındıkla vücuda 

yeterli miktarda potasyum alınır. Diyetle alınan potasyum günlük ihtiyacı karĢılar. 
Gastrointestinal sistemden absorbe olur ve hızla dokulara yayılır. Büyük kısmı idrarla atılır. 
Ġdrarla atılan potasyum miktarı alınan potasyuma bağlı olarak değiĢir. 

 
Hücre içi potasyum; protein sentezi ve hücre büyümesi için gerekli olduğu gibi aynı 

zamanda birçok enzimin aktivatörüdür. 
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Ekstraselüler sıvıdaki potasyum, özellikle depolarizasyon ve kalbin kasılması için son 
derece önemlidir. 

 
Ekstraselüler sıvıda potasyumun düĢmesi ile kas güçsüzlüğü,  irritabilite, felç, kalp 

kasılma gücünde azalma ve sonunda kalp durması meydana gelebilir. Yine potasyumun 
azaldığı durumlarda bilinç değiĢiklikleri, hâlsizlik, ekstremitelerde uyuĢma, solunum 
kaslarında gücsüzlük, periferik vasküler kollaps görülebilir. 

 
 Potasyumun normal değerleri:  
 

 Yeni doğan : 3,9 – 5,9 mmol/Ɩ 

 Bebek  : 4,1 – 5,3 mmol/Ɩ 

 Çocuk  : 3,4 – 4,7 mmol/Ɩ 

 EriĢkin  : 3,5 – 5,1 mmol/Ɩ 
 

Kan potasyum seviyesinin azalmasına hipokalemi (hipopotasemi) denir. Kan 
potasyum seviyesinin yükselmesine hiperkalemi (hiperpotasemi) denir. 

 
 Hipokaleminin görüldüğü durumlar: 
 

 Kronik hastalıklar 

 Mide bağırsak hastalıkları 

 Kusma ve diyare 

 Malabsorbsiyon 

 DüĢük potasyumlu diyet 
 

 Hiperkaleminin görüldüğü durumlar: 
 

 Dehidratasyon 

 Böbrek yetersizlikleri  

 ġok 

 Yüksek potasyumlu diyet 
 
Biyokimya laboratuvarlarında potasyum analizi otoanalizörlerin ISE ünitesi 

kullanılarak yapılır. Parçalanan eritrositlerden açığa çıkan potasyum plazma düzeyini 
olduğundan yüksek göstereceği için potasyum hemolizli kanda bakılmamalıdır. Trombositler 
ve lokositlerde de potasyum seviyesi yüksek olduğu için pıhtılaĢma sırasında salınan 

potasyum, serum konsantrasyonunu artırır. Bu nedenle kan en kısa zamanda ve iyi santrifüj 
edilerek serum ayrılmalıdır.  

 

2.2.3. Klorür(Cl) ve Analizi 
 

Klor, hücre dıĢı sıvının baĢlıca anyonudur. Sodyumla birlikte NaCI yani yemek tuzu 
Ģeklinde vücuda alınır. Klor sodyumla denge hâlindedir. Birlikte vücut sıvılarının 
osmolaritesini kontrol eder. Klor ve HCO3da denge hâlindedir ve HCO3 azaldığı 
kompartmanlara CI göç eder ve anyon dengesi korunur. Bu durum asit baz dengesinin 
korunmasında önemlidir. 



 

 33 

Klorun kandaki konsantrasyonu, 100 mEq/Ɩ’dir. Klorun kandaki konsantrasyonunun 
yükselmesine hiperkloremi denir. Klorun kandaki konsantrasyonunun düĢmesine 
hipokloremi denir. 

 

 Hiperkloreminin görüldüğü durumlar: 
 

 Dehidratasyon (36- 48 saat sonra oluĢur.) 

 Böbrek yetmezliği 

 RTA (renal tübüler asidoz) 

 Ġdrar yollarında tıkanma 
 

 Hipokloreminin görüldüğü durumlar: 
 

 ġiddetli kusma 

 Fazla terleme 

 Yaygın ödem ve yanıklar 

 Diyare 
 
Biyokimya laboratuvarlarında klorür analizi, otoanalizörlerin ISE ünitesi kullanılarak 

yapılır. Tercihen kan aç karnına alınmalı ve hemolizli numuneler kullanılmamalıdır. 

 

2.2.4. Magnezyum (Mg++) ve Analizi 
 
Magnezyum, vücutta kalsiyumdan sonra en fazla bulunan katyondur. YetiĢkinlerde 

21– 28 gram magnezyum bulunur. Bunun % 60’ı kemikte, % 20’si iskelet kasında, % 19’u 
diğer hücrelerde, kalan % 1’i ise ekstraselüler sıvıda bulunmaktadır. Diyetle günde 180 – 

480 mg magnezyum alınmalıdır. Birçok gıdada bulunmakla birlikte klorofil içeren bitkiler, 
deniz ürünleri ve fındık bol miktarda magnezyum içerir.  

 
 Magnezyumun görevleri: 
 

 Sinir sisteminin aĢırı duyarlılığını azaltır. 

 Vücutta 300’e yakın enzimi aktive etmektedir. 

 Vücudun osmotik basıncı ve asit baz dengesinin kurulmasına yardımcı 

olur. 

 Glikoliz, hücre solunumu ve transmembran transportunda rol alan 
enzimler için kalsiyum ve sodyum gibi gerekli kofaktördür. 

 Kemik ve diĢleri oluĢturan maddelerdendir. Kemik külünün %1’ini 

oluĢturur. 
 
Magnezyumun eksikliğinde en çok karĢılaĢılan durum, nöromusküler fonksiyon 

bozukluğudur. Hiperirritabilite, tetani, konvülsiyonlar ve EKG değiĢiklikleri ile seyreder. 
Buna karĢılık damar içine uygulanacak yüksek dozda Mg iskelet kaslarında felçlere ve 
kuvvetli bir anesteziye neden olur. Bu etki Ca vermek suretiyle ortadan kaldırılabilir. 

 
Magnezyum, böbrek yetmezliğinde yükselir. Kronik ishal, açlık, alkolizm, kronik 

hepatit ve karaciğer yetmezliğinde azalır. 
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Magnezyum analizi, biyokimya laboratuvarında otoanalizörle, kolorimetrik yöntemle 
ve endpoint ölçüm yaparak sonuç verir. 

 

2.2.5. Fosfor (P) ve Analizi 
 
Kalsiyumdan sonra vücutta en fazla bulunan mineral fosfordur. Canlı organizma için 

vazgeçilmez maddelerden biridir. Genellikle fosfor metabolizması Ca metabolizması ile 
birlikte incelenir. Hücre dıĢında fazla, hücre içinde az miktarda bulunur. Fosfor, bütün 
hücrelerin yapı ve fonksiyonlarında fosfat bileĢikleri hâlinde temel bir rol oynar. 
Ġnsanlardaki fosforun % 80’i kemik ve diĢlerde kalsiyumla birliktedir. Geri kalanın çok az 

bir kısmı hücre içinde serbest fosfat iyonu hâlindedir. Fosforun bu Ģekline inorganik fosfor 
adı verilir. Fosforun geri kalan  % 10’u ise proteinlerin, nükleikasitlerin, nükleotitlerin ve 
fosfolipitlerin yapısında yer alır. Fosforun bu Ģekline ise organik fosfor adı verilir. Bir kısmı  
da enzim ve yardımcı enzimlerin yapısında, yüksek enerjili bileĢiklerin (ATP, ADP) 
yapısında bulunur. Fosfor, hemen her çeĢit yiyecekte bulunur. Vücutta geniĢ oranda dağıldığı 
için diyete bağlı fosfor eksikliği pek meydana gelmez. Fosfor gastrointestinal yolda absorbe 
olur. % 40’ı gaita, % 60’ı idrarla atılır. 

 
Normal kan fosfor seviyesi yetiĢkin bir insanda % 2,5-5 mg, çocuklarda ise % 4-7 mg 

kadardır. Serumdaki esas miktar inorganik fosfattır. 
 
 Fosforun kanda azaldığı durumlar: 

 

 Hiperparatiroidizm 

 Ġnsülin, adrenalin uygulaması 

 Akut alkolizm 

 Eter, kloroform vb. anestezisi 

 
Azaldığı durumlarda çocuklarda raĢitizme, eriĢkinlerde ise osteomalazia (kemik 

yumuĢaması) sebep olur. 
 

 Fosforun kanda arttığı durumlar: 

 

 Kronik veya akut böbrek yetmezlikleri 

 Pilor stenozu 

 Hipoparatiroidizm 

 Açlık 

 Hiperinsülinizm 

 Hipervitaminöz 

 Üremi 

 
Bazı patolojik hâllerde fosfatlar idrar yollarına çökerek fosfat kumları veya fosfat 

taĢları meydana getirir. 
 
Fosfor analizi, biyokimya laboratuvarında otoanalizörle, kolorimetrik yöntemle ve 

endpoint ölçüm yaparak sonuç verir. 
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2.2.6. Kalsiyum ( Ca
++

 ) ve Analizi 
 
Kalsiyum insan vücudunda en önemli ve en çok bulunan katyondur. Ġnsan vücudunda 

ortalama 1 kg kalsiyum vardır. Kalsiyum vücuttaki üç ana kompartmanda bulunur. Bunlar; 
iskelet kası, yumuĢak doku ve ekstrasellüler matrikstir. Vücut kalsiyumunun % 99’u 
kemiklerde ve diĢlerdedir. Kalan % 1’lik kısmı ise yumuĢak doku ve ekstrasellüler sıvıdadır. 
Kanda ortalama kalsiyum konsantrasyonu 10 mg/dƖ’dir. 3 farklı Ģekilde bulunur. % 50’si 
iyonize hâlde serbest kalsiyumdur. % 40 plazma proteinlerine özellikle albumine bağlı 
hâldedir (Proteinlere bağlı kalsiyumun % 20’si globuline bağlıdır.). Kalan % 10’luk kısım 
ise plazmadaki bikarbonat, laktat, fosfat ve sitrat gibi diffüze olabilen anyonlara bağlıdır. 

Kalsiyum bu üç kompartman arasında yer değiĢtirebilir.  
 
Ġntrasellüler kalsiyum; kas kontraksiyonunda, glikojen metabolizmasında ve hücre 

bölünmesinde rol üstlenir. Hücre içi kalsiyum düzeyi birkaç mekanizma ile düzenlenir. Bazı 
hormonlar ve ilaçlar, membran permeabilitesi üzerine etki ederek hücre içi kalsiyumu artırır.  

 
Ekstrasellüler kalsiyum; intrasellüler kalsiyumun devamlılığı için kaynaktır. 

 
En zengin kalsiyum kaynakları, süt ve süt ürünleridir. Ayrıca içme suyu ile de bir 

miktar kalsiyum alınır. Vücut kalsiyumu idrar, gaita ve ter yoluyla atılır. 
 
 Kalsiyumun görevleri: 

 

 Kemik oluĢumu 

 Kanın pıhtılaĢması (Ca önemli bir pıhtılaĢma faktörüdür. Ca eksikliğinde 
kan pıhtılaĢmaz.) 

 Sinir iletimi ve kas kasılması 

 Hücresel hareket 

 Hormonal etkiye aracılık (Ca hormonal etkide ikinci bir habercidir.) 
 

Kalsiyumun kandaki konsantrasyonunun yükselmesine hiperkalsemi, düĢmesine 
hipokalsemi denir. 

 
 Hiperkalseminin görüldüğü durumlar: 

 

 Absorbsiyonda artma: D vitamini veya A vitamini fazlalığı, süt alkali 
sendromu 

 Endokrin hastalıklar: Primer ve sekonder hiperparatiroidizm, adrenal 

yetmezlik, akromegali, cushing sendromu 

 Neoplastik hastalıklar: Kemiği tutan maling hastalıklar 

 Dehidratasyon, doğuĢtan hipokalsiüri, hipertroid ilaçların alımı 

 
Kandaki Ca düzeyi arttığı zaman sinir sistemindeki uyarımlar yavaĢlar ve bunun 

sonucu kaslar tembelleĢir. ĠĢtahsızlık, kabızlık ortaya çıkar. 
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 Hipokalseminin görüldüğü durumlar: 

 

 Alım veya emilim azlığı: Malabsorbsiyon, vitamin D eksikliği, bağırsak 

anostomoz operasyonu sonrası 

 ArtmıĢ kayıp: Diüretik tedavisi, kronik böbrek yetmezliği 

 Endokrin nedenler: Hipoparatiroidizm, medüller tiroid ca 

 Neoplastik hastalıklar: Kemik metastazı, kalsifiye kondro sarkom, 

hiperkalsemi tedavisinde kullanılan ajanlardır. 
 
Kandaki kalsiyum düzeyinin % 6 mg’a düĢmesi hâlinde tetani ortaya çıkar. 

 
Kalsiyum analizi, biyokimya laboratuvarında otoanalizörle, kolorimetrik yöntemle 

ve endpoint ölçüm yaparak sonuç verir. Analiz için egzersiz sonrası hemen kan 

alınmamalıdır. Bir dakikadan fazla bir süre dolaĢımın düzene girmesi için beklenmelidir. 
Açlık kanı alınmalıdır. Kan hava aldırmamaya dikkat edilerek ve hemolize neden olmadan 
alınmalıdır. 

 

2.2.7. Demir ( Fe+3 ) ve Analizi 
 

Demir, canlılığın devamı için gerekli minerallerden biridir. Eritrositlerde bulunan ve 
oksijen taĢıyan Hb molekülünün fonksiyonel bir kısmını oluĢturur. Yine aynı Ģekilde 
kaslarda bulunan myoglobinin fonksiyonel grubunda yer alır. Bunlardan baĢka sitokrom 
peroksidaz, katalaz gibi çeĢitli enzimlerin yapısında da yer alan önemli bir mineraldir. Yine 
demir tüm vücut hücrelerinde plazmada ve diğer ekstrasellüler sıvılarda az miktarda bulunur.  

 
Normal eriĢkin vücudunda 3- 7 gram demir vardır. Et, karaciğer, böbrek, kalp, dalak, 

balık, yumurta sarısı, hurma, fasulye, baklagiller, ıspanak ve maydanoz demirce zengin 
gıdalardır. Diyetle alınan besinlerden ince bağırsaktan günde sadece 1- 3 mg demir absorbe 
edilir. Demir ihtiyacının çoğu Hb’nin yıkımı ile elde edilen demirin tekrar kullanılması ile 
sağlanır. Yani vücutta bir internal Fe sirkülasyonu vardır. Hb vücuttaki demir havuzunun 
büyük kısmını teĢkil eder. Vücut demir depolarını çok iyi korur ve kullanır.  

 
Ġnce bağırsaklardan absorbe edilen demir, plazmada süratle oksitlenerek transferrinle 

birleĢir. Kanda demir transferine (siderofilin) bağlı olarak dokulara taĢınır. Demirin 

organizmadaki depo Ģekline ferritin denilmektedir. Demir karaciğerde baĢlıca ferritin hâlinde 
depo edilir. Fazlası ise hemosiderin Ģeklinde bulunur. Hemosiderin, ferritin moleküllerinden 
daha büyük granüller hâlindedir. Demirin fazlası vücuttan dıĢarı atılamaz, bu nedenle fazla 
demirli preparat alan kiĢilerde, uzun süreli kan transfüzyonu yapılan kiĢilerde demir birikimi 
ve bunun sonucu olarak da kan hastalıkları ve anemi görülür. 

 
 Demirin kanda arttığı durumlar: 

 

 Hemolitik anemi 

 Pernisiyöz anemi 

 Aplastik anemi 

 Akut lösemi 
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 KurĢun zehirlenmesi 

 Akut hepatit 

 Vitamin B6 eksikliği 

 Talasemi 

 Nefrit 

 Tekrarlanan kan transfüzyonları 

 AĢırı demir tedavisi  
 
 Demirin kanda azaldığı durumlar: 

 

 Akut- kronik enfeksiyon 

 Hipotroidi 

 Karsinoma 

 AĢırı kan kaybı 

 Diyet (eti az, tahılı fazla diyet, çay) 

 Yetersiz emilim (diyare, bağırsak hastalıkları) 

 
 Tıbbi biyokimya laboratuvarında demirle ilgili yapılan analizler:  

 

 Total serum demiri 
 

Total demir bağlama kapasitesi (TIBC-total iron binding capacity); serum 
proteinlerinin, özellikle transferinin bağlayabileceği maksimum demir miktarını gösterir. 
Demir eksikliğinde artar. Normalde transferinin demir kapasitesinin sadece üçte biri doludur. 
Geri kalanı ise boĢtur. Transferrinin demir bağlamamıĢ bu kapasitesine unsaturated 
(doymamıĢ) demir bağlama kapasitesi (UIBC) adı verilir. 

 

 TIBC= UIBC + Serum demiri 

 
% Saturasyon; transferinin  % doygunluk oranını gösterir. ġu Ģekilde hesaplanır: 
 
% Saturasyon= Serum demiri x 100 
                                     TIBC 
 

% Saturasyon % 15’ten düĢük olması demir eksikliği olduğunu gösterir. 
 

 Serum ferritin düzeyi: Plazma ferritin düzeyi özellikle demir depoları 
hakkında bilgi verir. Demir eksikliğinde ferritin düzeyi düĢer. 

 Transferrin düzeyi, demir eksikliğinde artar. 

 
Demir analizi, biyokimya laboratuvarında otoanalizörle, kolorimetrik yöntemle ve 

endpoint ölçüm yaparak sonuç verir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Otoanalizörde ISE yöntemiyle plazma elektrolitleri analizlerini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢisel güvenlik önlemleri alınız  Önlük eldiven, giyiniz, 

 Otoanalizörü çalıĢır konuma getiriniz. 
 Günlük bakım kurallarını uygulamada 

özen gösteriniz. 

 Serum elde ediniz  Serum hemoliz kontrolü yapınız 

 ISE ünitesinde Na reaktif kontrolünü 
yapınız. 

 Reaktif eksik ise tamamlayınız. 

 ISE ünitesinde Na kalibrasyonunu 
yapınız. 

 Günlük kalibrasyon yapmadan 
çalıĢmaya baĢlamayınız. 

 Numunenin barkodunu otoanalizöre 
okutunuz. 

 Barkot bilgilerini ekrandan kontrol 
ediniz. 

 Numuneyi, ISE rak’ına koyunuz.  Tüpün rak’a yerleĢtiğinden emin olunuz. 

 Analiz çalıĢmasını baĢlatınız.  

 ÇalıĢma sonunda analiz sonuçlarını 
kontrol ediniz. 

 Anormal sonuçları belirleyiniz. 
 Anormal sonuçları tekrar çalıĢınız. 

 Çıktısı alınan sonuçları uzman onayına 
sununuz 

 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Vücut suyunun görevleri ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 
A) Hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri hücrelere taĢır. 

B) Vücut ısısını dengede tutar. 
C) Elektrolit ve mineral dengesini bozar. 
D) Asit baz dengesini ayarlar. 
E) Besinlerin sindirimi ve emiliminde rol alır. 

 
2. Ġnsan vücudundan su hangi yollarla atılır? 

A) Ġdrar 

B) Gaita 
C) Ter 
D) GözyaĢı 
E) Hepsi 
 

3. AĢağıdaki maddelerden hangisi vücut sıvılarında bulunan organik maddelerden 
değildir? 
A) Kan proteinleri 

B) Fosfolipitler 
C) Glukoz 
D) Sodyum 
E) Kreatinin 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi insan vücudunda en önemli ve en çok bulunan mineraldir? 
A) Magnezyum 

B) Potasyum 
C) Kalsiyum 
D) Sodyum 
E) Klorür 

 
5. Otoanalizörde ISE yöntemiyle aĢağıdaki analizlerden hangisi yapılır? 

A) Plazma elektrolitleri 

B) Kan glukozu 
C) Kolesterol 
D) Plazma proteinleri 
E) Tümör markırları 
 
 

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 bilgilerle tıbbi laboratuvarlarda kan gazları cihazı ile 
arteriyal kan gazları ve pH analizi yapabileceksiniz. 

 
 
 
 
 Kan gazları ve pH hakkında araĢtırma yapınız. 

 Kan gazları analizi için kan alımını gözleyiniz. 
 Hastane ortamında kan gazları cihazının çalıĢmasını izleyiniz. 
 

3. ARTERĠAL KAN GAZLARI VE PH 

ANALĠZĠ  
 
Normal insan diyeti yaklaĢık nötral yapıda olup çok az miktarda asit ihtiva eder. Fakat 

metabolik olaylar sonucu devamlı olarak piruvik asit, laktik asit, keton cisimleri, protein 
metabolizmasında oluĢan sülfürik asit ve fosfo lipitlerden açığa çıkan fosforik asit gibi asitler 
ortaya çıkar. Bu asitler vücuttan atılmadan önce CO2 ve H2O’ya metabolize edilir. Ancak 
diabetes mellitüs gibi bazı patolojik hâllerde bu asitlerin kandaki konsantrasyonları artar. 

CO2 çok önemli asit etkisi gösterir. Çünkü karbondioksit H2O ile birleĢerek H2CO3 oluĢturur. 
Bütün bu asitlerin etkisi sonucu kanın pH’ı değiĢir. 

 
Ġnsanlar, pH’taki değiĢikliğe karĢı son derece hassastır. Ġnsanlarda kan Ph’ı 7,35– 

7,45’tir. pH’ın 6,8’in altına inmesi veya 7,8’in üzerine çıkması ölümle sonuçlanır. pH’ın bu 
dar sınırlar içinde korunması çeĢitli hücre içi ve hücre dıĢı tampon sistemleri, akciğerler ve 
böbrekler tarafından sağlanır. 

 
Enerji bakımından zengin besin maddelerinin oksidasyonu ile vücut gerekli enerjiyi 

kazanır. Hücre içindeki oksidasyona hücre solunumu (iç solunum) denir. Solunum sistemi 
organları tarafından yapılan solunuma ise dıĢ solunum denir. DıĢ solunumda; solunum 
sistemi organları oksijeni havadan alır, kana iletir. Oksijen eritrositlerdeki hemoglobine 
bağlanarak taĢınır. Bir hemoglobin molekülü dört oksijen molekülünü nakledebilir. 
Hemoglobinin oksijeni bağlama yeteneği, etrafındaki oksijen yoğunluğuna bağlıdır. 
Solunum organlarında, oksijen yoğunluğu oldukça yüksektir. Buralarda oksijen hemoglobine 

bağlanır ve hemoglobin oksijene doyar. Oksijen bakımından fakir olan dokularda ise 
hemoglobinin oksijen bağlama yeteneği azdır. Yani buralarda oksijen hemoglobinden 
kolayca ayrılır. Hemoglobinin oksijen veriĢi, dokulardaki düĢük oksijen yoğunluğuna 
bağlıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kas hücrelerinde myoglobin vardır. Myoglobinin oksijeni bağlama yeteneği daha fazla 
olduğu için oksijen deposu görevi yapar. Gerektiğinde myoglobin oksijenini solunum 
zincirindeki enzimlere verir. Kan oksijen nakli yanında CO2de nakleder. Bu gazın az bir 
kısmı fiziksel olarak CO2 molekülleri Ģeklinde çözülerek kan plazmasında taĢınır. Diğer bir 

bölümü O2nin bağlandığı yerin dıĢındaki bir noktada hemoglobinde birikir. CO2nin büyük 
bir bölümü eritrositlere diffüzyonla girer, karbonikanhidraz enziminin etkisiyle su ile 
birleĢerek karbonik aside (H2CO3 ) dönüĢür. 

 
CO2 +H2O                                                          H2CO3 
 
Karbonik asit iyonlaĢarak bikarbonat (HCO3) iyonlarına dönüĢür. 
 

H2CO3                                                                                                      HCO-
3 + H+ 

 
Bikarbonat tekrar kan plazmasına geçer ve solunum organlarına iletilir. Burada tekrar 

CO2  ye dönüĢerek solukla dıĢarı atılır. 70 kg ağırlığındaki bir insan günde yaklaĢık 20 mol 
CO2 yi dıĢarı atar. 

 

3.1. Kan Gazları ve Ph’ın Klinik Önemi 
 
Organizmanın en önemli hücre dıĢı kan tamponu, bikarbonat tamponudur. Bu 

tamponun bileĢenleri CO2 ve HCO-3 tür. CO2 konsantrasyonu akciğerler, HCO3 

konsantrasyonu ise böbrekler tarafından ayarlanır. Kan gazları tayininde bu iki parametre ile 
kan pH’ı ölçülür. Ayrıca kan oksijeni de ölçülerek yeterli oksijen bulunup bulunmadığı 
öğrenilir. 

 
Kan gazları analizleri; akciğer hastalıklarında solunum fonksiyonu bozukluklarının 

gösterilmesinde en güvenilir yöntemlerden biridir. Kan gazları ölçümü, akciğer hastalıkları 
ve diğer hastalıklarda solunum yetmezliğinin hangi fizyopatolojik mekanizma ile geliĢtiğinin 

gösterilmesinde, yetmezlik (dekompanzasyon) derecesi, açıklanamayan ve ani geliĢen nefes 
darlığının araĢtırılması, oksijen tedavisi ve takibinde, metabolik asidoz ve alkaloz 
durumlarında yapılır. 

 

3.2. Kan Gazları Analizörlerinin ÇalıĢma Prensibi 
 
Kan gazlarının analizinde kullanılan cihazlarda PaCO2, PaO2 ve pH’ı direkt olarak 

ölçen elektrotlar bulunur. Elektrotlar özel yapılıdır ve özel elektrokimyasal prensiplerle 
çalıĢır. Elektrotlar, çember içine uzanan renkli tellerdir. Uç kısımları çember içindeki örnek 
ile temas hâline gelir. Elektrotların pH ölçen uçları H iyonuna duyarlı çubuklardan 
yapılmıĢtır. pH referans elektrodu kalomel veya gümüĢten yapılmıĢtır. GümüĢ klorür elektrot 

satüre (doymuĢ) KCI ile doludur. Örnek ile temas bu alanda olur. Gaz elektrotlarının 
uçlarında gaz permeable membranlar vardır. Bu membranların iç tarafında elektrodun ölçüm 
ve referans elementleri ile temas hâlinde olan elektrolit solüsyonları vardır. 



 

 42 

 

ġekil 3.1: Kan gazları cihazının diyagramı  

 
Cihaza verilen örnek bir valv (V) sayesinde cihazın C bölgesine aktarılır. Burada 

sıcaklığını dengelemek için bir müddet kalır. Örnek elektrotlar ile temas etmeye baĢlar ve 

elektrotlar duyarlı oldukları ölçümü yaparlar. Ölçüm iĢlemi bitince pompa sayesinde artık 
örnek atılır. Cihazlar manuel veya elektronik olarak kullanılmak üzere programlanabilir.  B 
bölgesi sıvı veya metalden yapılmıĢ olup 37± 0.1º C’de sabit bir sıcaklığa sahiptir. 
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Cihazın pH kalibrasyonu fazında (ölçüm safhasında); yüksek pH standart tamponları 
sıra ile çembere girerler ve lineer pH eğrisinin üst ve alt limitlerinin elektronik cevaplarını 
gösterir. 

 

Cihazın gaz kalibrasyonu fazında; düĢük ve yüksek O2 ve CO2 ihtiva eden gaz 
karıĢımları, periyodik olarak çembere girer ve lineer PaCO2 ve PaO2 eğrisinin üst ve alt 
limitlerinin elektronik cevabını gösterir. 

 
Birçok cihaz otomatik olarak ölçüm yapar. Özel bir kumanda sistemi ile pH 

tamponlarını, O2 ve CO2 gaz karıĢımlarını dönüĢümlü olarak çembere sokar ve elektronik 
cevabı monitörize eder. 

 

Sonuçların değerlendirilmesi; kompitürize cihazlarla yapılan ölçümlerin sonuçları 
sayısal olarak okunur. pH değerleri 3 ondalıklı, PaCO2 ve PaO2 değerleri 1 ondalıklı 
değerlere kadar okunur. pH, bir tam sayısından sonraki virgülden itibaren 3 rakam, PaCO2 
ise 2 tam sayıdan sonraki virgülden itibaren bir rakam hâlinde okunur. 

 

Resim 3.1: Kan gazları analizörü 
 

3.3. Kan Gazları Analizi Ġçin Kan Alım Tekniği  
 
Kan gazları analizleri için kan almadan önce analizörün istenilen parametrelerin 

analizini yapmaya hazır olup olmadığına bakılır. Analizör hazır durumdayken kan alınır. 

Kan alınan yerde kan gazı cihazı bulunmuyorsa ve kan örneği uzak bir laboratuvara 
gönderilecekse laboratuvarla görüĢülüp cihazın çalıĢıp çalıĢmadığı sorulmalı ve ulaĢtırma 
süresinde kanın bozulmayacağı kanaati olursa kan alınmalıdır. Laboratuvara kan örneği 
götürmek için süre uzunsa kan buz kabında taĢınmalıdır. 
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Gaz analizi için çoğunlukla tam kan kullanılır. Bazı nadir durumlarda ekspirasyon 
havası da kullanılabilir. Analiz için herhangi bir yerden arteriyal, venöz veya kapiller kan 
alınabilir. Fakat en iyi numune arteriyel kandır. Kan almak için radial, brakial veya femoral 
arterler kullanılır. Radial arterden kan alınırken allen testi mutlaka yapılmalıdır. Allen 

testinde radial ve ulnar arterlere baskı yapılır ve hastanın avucunu kapatıp açması istenir. 
Ulnar arterdeki bası ortadan kaldırıldığında el pembeleĢiyorsa radial arterden kan 
alınmalıdır. Arteriyel kan, ilgili uzmanlar tarafından alınır. Arteriyel kan alınırken turnike 
bağlamaya veya enjektörün pistonunu geri çekmeğe gerek yoktur. Çünkü kan kendiliğinden 
enjektöre dolar. Kan gazları veya pH için venöz kan örnekleri alınırken turnike bağlandıktan 
sonraki birkaç saniye içinde numune alınmalı ve hastanın elini yumruk yapması 
engellenmelidir.  

 

Arteriyel veya venöz kan örnekleri heparinli ve steril uygun enjektörlere (cam 
enjektör) alınmalıdır. Enjektörden gaz kaçıĢını engellemek ve arteriyel kan alırken basınç 
sonucu enjektör pistonuna olan sürtünmeyi önlemek için cam enjektör kullanmak uygun 
olur. Kan almadan önce enjektöre heparin çekilir ve boĢaltılır.  

 
Kan kaybının minimum olması gerektiği durumlarda veya bebeklerde kan gazları 

analizi için arteriyelize kapiller kan kullanılabilir. Serbestçe akabilen kapiller kan, kanın 

arteriyolden geldiğini gösterir ve bu kanın bileĢimi arter kanı ile aynıdır. 
 

 Kapiller kan alımı: Deri delindikten sonra ilk kan damlası atılır. Kendiliğinden 
akan diğer kan heparinli kapiller tüpün içine toplanır. Bu tüpler kan gazları 
analizi için özel olarak imal edilmiĢtir. Kapiller kan mümkün olduğu kadar 
çabuk alınmalı ve tüpün ağzı hemen kapatılmalıdır. 

 

3.4. Kan Gazları Analizinde Ölçülen Parametreler ve Normal 

Değerleri 
 

pH                                                            7,4 (7,35–7,45) 

PaO2                           97 mm Hg 

PaCO2                          40 (37– 43) mm Hg 

Aktüel HCO¯
3                                         24 (20–28) mmol/Ɩ 

Standart HCO¯
3                         24 (20–28) mmol/Ɩ 

Total CO2                                               24–29 mmol/Ɩ 

Tampon Bazları                         48 mmol/Ɩ 

Baz fazlalığı                                           -3, +3 mmol/Ɩ 

SpO2                                                          % 97 

Tablo 3.1: Kan gazları analizinde ölçümleri yapılan parametreler ve normal değerleri 
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 pH 

 
Hidrojen iyon konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır. Kan numuneleri ile ölçülen 

pH sadece ekstrasellüler sıvı pH’ını gösterir. Bu pH’ın bilinmesi klinik amaca kâfi gelir. H 

dengesi diğer elektrolitlerin dengesi ile yakından ilgilidir. Çünkü hidrojenin hücreye giriĢ ve 
çıkıĢı ya bir anyonla beraber veya bir katyonla zıt yönde iĢlemektedir. Normal plazmada 
katyon ve anyonların toplam yük sayısı birbirine eĢittir. Arteriyal kanda normal değeri 7,35- 
7,45’tir. Venöz kanda ise pH 0.01- 0.02 birim daha düĢüktür. pH’ın 7,35’ten düĢük oluĢu 
asidozu, 7,45’ten yüksek oluĢu alkolozu gösterir. 

 
 Parsiyel oksijen basıncı  (PaO2) 

 

Hipokseminin tanımlanması genel olarak PaO2 ölçümü ile yapılır. Hipoksemi PaO2nin 
80 mmHg altında olmasıdır. PaO2sini düĢüren nedenler oksijen azalması ve akciğerlerde gaz 
alıĢ veriĢinin bozulmasıdır. Venöz kanda oksijen basıncı ise yaklaĢık 45 mmHg’dır. 

 
 Parsiyel karbondioksit basıncı (PaCO2)  

 
Alveoler ventilasyonun göstergesidir. Venöz kanda PaCO2 40 mmHg’dır. 

 
 Bikarbonat (HCO3-) 

 
Bikarbonat, vücutta organik maddelerin tam yükseltgenmesi veya karboksilasyonu 

sonucu ortaya çıkan CO2den yapılır. Kanın karbondioksit ile birlikte en önemli tamponudur.  

Arteriyel kanda bikarbonat ve pH tayinleri asit baz dengesini değerlendirmede kullanır. 

HCO3 metabolik alkalozda (Arteriyel kan pH’ı artmıĢtır.) ve respiratuar asidozda (artan CO2
’
 

yi telafi için) artar. Metabolik asidoz ve respiratuar alkalozda azalır. 
 

 Aktüel bikarbonat (HCO3-) 

 
Kanda ölçülen bikarbonat değeridir. Normal değeri 24 (20- 24) mmol/Ɩ’dir. 
 
 Standart Bikarbonat 

 
Kalibre edilerek ölçülen plazma bikarbonat konsantrasyonudur. Normal değeri 24 

(20– 28) mmol /Ɩ’dir. 
 

 Total karbondioksit  (CO2)  

 
Aktüel bikarbonat ve plazmada fiziksel olarak çözünmüĢ CO2 toplamıdır. Normal 

değeri 24–29 mmol/Ɩ’dir. 
 
 Tampon Bazları 

 
Kandaki bütün zayıf tampon anyonlarının (bikarbonat, hemoglobin ve plazma 

proteinlerinin negatif yüklü grupları) toplamıdır. Normal değeri 48 mmol/Ɩ’dir. 
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 Baz fazlalığı 

 
Kan gazları cihazlarında otomatik olarak pozitif veya negatif Ģeklinde verilen bir 

değerdir. Baz fazlası, 37 C0 ve PaCO2= 40 mm Hg iken kan pH’ını 7,4’e getirmek için ilave 

edilen asit veya baz miktarıdır. Pozitif değerler, karbonik asit dıĢındaki asit miktarının 
azaldığını ve dolayısı ile metabolik alkalozu gösterir. Negatif baz fazlası bikarbonat açığı 
veya baz açığı olarak ifade edilir ve böyle bir negatif değer, asit-baz dengesi bozukluğu olan 
hastanın kan pH’ını normale getirmek için hastaya verilmesi gereken bazın miktarını 
belirlemede kullanılır. Negatif değerler karbonik asit dıĢındaki asit miktarında bir fazlalığı ve 
dolayısıyla metabolik asidozu gösterir. Baz fazlası kan gazları cihazlarında otomatik olarak 
hesaplanır. 

 

 % Oksihemoglobin saturasyonu (SpO2)  

 
Hemoglobinin oksijen ile doyumu doğrudan PaO2sine bağlıdır. PaO2 ve SpO2 

arasındaki iliĢkiyi gösteren eğriye hemoglobin oksijen ayrıĢım eğrisi denir. 
 

3.5. Kan Gazları Analizlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 
 Kan alırken heparinli enjektör kullanılır. 

 Kan gazları analizinde en önemli hata kaynağı, kanın hava ile temas etmesidir. 
Bunun önlenmesi için azami dikkat edilmelidir. 

 Alınan kan örneği geciktirilmeden analiz edilmelidir.  

 Analizden önce kan örneği yavaĢça alt üst edilmelidir. 

 Cihazın kalibrasyonu sık sık kontrol edilmelidir. 

 Miyadı geçmiĢ çözeltiler ve kalibratörler kullanılmamalıdır. 
 

3.6. Kan Gazları Analizinin ÇalıĢma Tekniği 
 
 Kanda pıhtı kontrolü yapılır. 

 Enjektördeki kan analiz için cihaza vermeden önce hafifçe alt üst edilir.  

 Cihazın baĢlat menüsüne basılarak kanı cihaza alan probun çıkması sağlanır. 

 Cihaz örnek almaya hazır olduğunda, örnek hava ile temas ettirilmeden direkt 
enjektörden veya kapiller tüpten proba verilir. 



 

 47 

 

Resim 3.2: Kanın proba verilmesi 

 
 Ekranda gerekli mesaj görülünceye kadar örnek enjekte edilir. 
 Tekrar bir mesaj görülünce enjektör çekilir. Bu süre 5 saniyeyi geçmemelidir. 

 Cihaza verilen numunenin arteriyel, venöz ya da kapiller kan olduğu cihaz 
ekranı üzerindeki ilgili tuĢa basılarak belirtilir.  

 Kan cihaza verildikten sonra hasta bilgileri girilir. Acil durumlarda hasta 
bilgileri daha sonra girilir. 

 Cihazın yazıcısından sonuçlar rapor hâlinde alınır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Arteriyal kan gazları ve pH analizini yapabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Enjektördeki kanı analiz için cihaza 
vermeden önce hafifçe alt üst ediniz. 

 Kanın iyice karıĢtığından emin olunuz. 

 Kanı Ģiddetli çalkalamayınız. 

 Kanda pıhtı kontrolü yapınız.  

 Cihazın baĢlat menüsüne basılarak kanı 
cihaza alan probun çıkmasını sağlayınız.  

 Probun temizliğini kontrol ediniz. 

 Cihaz örnek almaya hazır olduğunda, 

örneği hava ile temas ettirmeden direkt 
enjektörden veya kapiller tüpten proba 
veriniz. 

 Kanı proba verirken seri hareket ediniz. 

 Ekranda gerekli mesaj görülünceye 
kadar örneği enjekte ediniz. 

 Mesajı görene kadar bir süre bekleyiniz. 

 Tekrar bir mesaj görülünce enjektörü 
çekiniz.  

 Bu sürenin 5 saniyeyi geçmemesine 
dikkat ediniz. 

 Cihaza verilen numunenin arterial, 
venöz ya da kapiler kan olduğunu cihaz 

ekranı üzerindeki ilgili tuĢa basarak 
belirtiniz.  

 Doğru tuĢa bastığınızdan emin olunuz.  

 Rapor üzerinde hastanın adı ve soyadı 

olması istendiği takdirde, kanı cihaza 
verdikten sonra hasta bilgilerini giriniz. 

 Bilgileri girerken dikkatli olunuz. 

 Cihazın yazıcısından sonuçları rapor 
hâlinde alınız. 

 Raporu alırken dikkatli olunuz. 

 
 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdakilerden hangisinin oksijeni depo yeteneği daha fazladır? 

A) Hemoglobin 
B) Eritrosit 
C) Myoglobin 
D) HCO3 
E) H2CO3 
 

2. Organizmanın en önemli hücre dıĢı kan tamponu aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) O2 
B) CO2 
C) H2O 
D) HCO3 
E) Plazma 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi kan gazları analizlerinde ölçülen parametrelerden değildir? 

A) pH 
B) Fe++ 
C) PaCO 
D) HCO3 
E) PaO2 
 

4. Hipokseminin tanımlanmasında aĢağıdaki analizlerden hangisi yapılır? 
A) PaO2 
B) Aktüel bikarbonat 
C) Standart bikarbonat 
D) Baz fazlalığı 

E) PaCO2 
 
5. Kan gazları analizleri ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Alınan kan örneği geciktirilmeden analiz edilmelidir. 
B) Cihazın kalibrasyonu sık sık kontrol edilmelidir. 
C) Kan alırken uygun enjektör (cam enjektör) kullanılmalıdır. 
D) Antikoagülan ve miktarı iyi ayarlanmalıdır. 

E) Kan gazları analizinde en önemli hata kaynağı kanın heparinle temas etmesidir. 
 
 

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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DÜL DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruyu cevaplandırınız. 

 

1. Otoanalizörleri meydana getiren ana bölümler nelerdir? Yazınız. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

2. Otoanalizörlerde numuneden hangi testlerin çalıĢılacağını tespit eden 
kısım………………………………………….. dur. 

3. Reaksiyon karuselinde duran ve küvetleri tutan bloklar 
………………………………… dır. 

4. Kontrol sonuçlarında …………….. değerler dıĢında çıkan testlerde kalibrasyon 
yapılması önerilir. 

5. YetiĢkin bir insan vücut ağırlığının ………………….. sudur. 

6. Vücuttaki sodyum düzeyini ………………  ,   …………………… hormonları 
düzenler. 

7. Potasyum …………………………. sıvının temel katyonudur. 

8. Magnezyum, vücutta kalsiyumdan sonra en fazla bulunan katyondur. YetiĢkinlerde 
……………. gram magnezyum bulunur. 

9. Nöromüsküler fonksiyon bozukluğu …………………. elektroliti eksikliğinde görülür. 

10. Kalsiyum, vücutta ……………….. …………… , yumuĢak doku ve intrasellüler 
matrikste bulunur. 

11. Ġnsanlarda kan pH’ının normal 
değerleri,………………………….………………….dır. 

12. Kan gazları analizinde antikoagülan olarak …………………….. 
…………………...kullanılır. 

13. Kan gazları analizinde en önemli hata kaynağı …………………………………….... 
dır. 

14. Kan gazlarının analizinde kullanılan cihazlarda PaCO2, PaO2 ve pH’ı direkt olarak 
ölçen ……………………………. bulunur. 

15. Kan örneği proba verilmeden önce 
yavaĢca…………………………………..edilmelidir. 

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 D 

2 B 

3 C 

4 D 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 D 

4 C 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 E 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 A- Sistem kontrol merkezi, B-Numune 

yükleme sistemi, C-ĠĢlem modülü 

2 Örnek barkod okuyucu 

3 Küvet segmanları 

4 ± 2 

5 %60–70 

6 ACTH, aldesteron 

7 intrasellüler 

8 21–28 GR 

9 magnezyum 

10 Ġskelet kası 

11 7.35–7.45 

12 heparin 

13 Hava ile temas 

14 elektrotlar 

15 Alt üst 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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