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Öz
Laboratuvar çalýþmalarý olarak
tanýmlayabileceðimiz iþlemler, test isteðinin yapýlmasý
ile baþlamakta, örneðin alýnmasý, kabulü ve kaydý,
örnek iþleme ve ayýrma, kalite kontrol iþlemleri,
analizlerin yapýlmasý ile devam etmekte; sonuçlarýn
rapor edilmesi ve arþivlenmesi ile sonlamaktadýr. Bu
sürecin doðru bir biçimde yürütülmesinden
laboratuvar uzmanlarý sorumludur. Klinik laboratuvar
alanýndaki teknolojik geliþmelerle birlikte, örnek
çeþitliliðindeki artýþ, saðlýk alanýnda çalýþan tüm
personelin, bilgi ve beceri konusundaki yeterliliðinin
önemini artýrmaktadýr. Saðlýk personelinin
laboratuvar testleri için gerekli örnekler konusunda
bilgi ve becerilerinin artýrýlmasý, gereksiz örnek
alýmýný, ek test isteklerini ve hastalarýn hastanede
kalýþ sürelerini azaltacak, saðlýk hizmetlerinin doðru
ve hýzlý olarak gerçekleþmesine, özellikle birinci
basamakta verilen koruyucu ve önleyici hekimlik
hizmetleri ile topluma sunulan saðlýk hizmeti
kalitesinde bir artýþa yol açacaktýr.
Anahtar Sözcükler: Klinik laboratuvar, kan,
idrar, gaita, örnek alýmý, test istemi, personel eðitimi,
kan alýmý.

Laboratuvarýn Tanýmý ve Çalýþma Düzeni
Laboratuvar uzmanlýðý, klinik laboratuvar
bilimi ve teknolojisinin hasta bakýmý için
kullanýldýðý bir grup týp disiplini olup (1), saðlýk
ve hastalýkta biyokimyasal mekanizmalarý,
hastalýklarýn önlenmesi, taný ve ayýrýcý taný,
prognoz ve tedavinin izlenmesindeki testleri,
laboratuvar sonuçlarýnýn týbbi yorumlarýný,
klinisyenlere konsültasyonunu ve laboratuvar
tanýyý içeren, týbba ve kliniðe özgün bir
laboratuvar bilimi ve uzmanlýk alanýdýr.
Laboratuvar çalýþmalarý test isteðinin
yapýlmasý ile baþlar, örneðin alýnmasý, kabulü
ve kaydý, örnek iþleme ve ayýrma, kalite
kontrol iþlemleri, analizlerin yapýlmasý ile sürer;
sonuçlarýn rapor edilmesi ve arþivlenmesi ile
sonlanýr. Bu sürecin doðru bir biçimde
yürütülmesinden laboratuvar uzmanlarý
sorumludur.
Laboratuvarda yapýlan testler, taný koyma,
klinik ön tanýnýn desteklenmesi ya da
deðiþtirilmesi, ayýrýcý taný, tedavinin
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Abstract
Procedures that we can call laboratory work
begin with test requisition, continue with the
taking, acceptation, registration and sorting of the
sample, quality-control processes and analysis, and
finally end with the reporting and storing of the
test results. Laboratory professionals are responsible
for running this process accurately. In addition to
the technologic advances in laboratory sciences, the
increase in the number of sample types makes it
more important for all the staff in health services to
be competent in terms of knowledge and skills.
Improvement of the knowledge and skills
of the health staff will decrease the taking of
unnecessary samples, number of additional test
requests and hospitalization time; cause health
services to run accurately and fast, and result in an
increase especially in the quality of the protective
and preventive health services provided to the
public by the primary level.
Key Words: Clinical laboratory, blood, urine,
stool, sampling, test requisition, personnel
education, phlebotomy.

düzenlenmesi, verilen tedavinin yararýnýn
izlemi, ilaç kan düzeylerinin izlenmesi, erken
taný ve bazý kalýtýmsal hastalýklarýn taranmasý
konusunda yararlý bilgiler saðlamaktadýr.
Test Ýsteði Yapýlmasý ve Örnek Tipleri
Laboratuvar testleri için örnek alýmý
öncesinde, istek yapan hekimin, istek
formunda, laboratuvara gönderilecek örnek ve
örneðin alýndýðý hasta ile ilgili demografik
bilgilere ek olarak, klinik ön tanýyý da
belirtmesi analiz yapýlmasý ya da örnek ayýrma
iþlemleri kadar büyük bir önem taþýmaktadýr.
Laboratuvar iþlemlerinin ilk basamaðý olan test
isteði sýrasýnda gösterilecek özen, test
sonuçlarýnda ortaya çýkabilecek hatalarý en aza
indirecektir.
Laboratuvar testleri için; venöz, subkütan
ve arteriyel kan örnekleri, sabah ilk idrarý ile 2,
8 ve 24 saatlik zamanlý idrar örnekleri, beyin
omurilik sývýsý (BOS), perikardiyal, plevral,
peritoneal sývýlar ve sinoviyal sývý gibi
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ponksiyon sývýlarý, doku, sürüntü ve gaita
örnekleri kullanýlmaktadýr (1).
Hasta Hazýrlýðý ve Örnek Alýmý
Test isteði yapýlan hastadan alýnacak kan
örnekleri için, steril enjektör ile vakumlu tüp
ve iðne sistemleri baþta olmak üzere kelebek
iðne (infüzyon setleri), cildin delinmesi ile
kapiller kan örneði ya da kalýcý intravenöz
örnek alma kateterleri gibi deðiþik yöntemler
kullanýlabilmektedir (2).
Ýstenen her test için, doðru örneðin, doðru
biçimde ve uygun koþullarda alýnmasý, alýnan
örneðin uygun þartlarda saklanmasý ve
taþýnmasý gibi etkenler ve yaþ, cinsiyet, ýrk,
hamilelik, beslenme, egzersiz, yükseklik, ilaç,
sigara, alkol, kafein, örnek alým zamaný (açlýk,
tokluk), sirkadiyen ritm, menstruasyon, ilaç
infüzyonu, kan transfüzyonu, stress, postür,
turnike kalýþ süresi gibi deðiþkenler, test
sonuçlarýný etkileyebilecek etmenler
arasýndadýr.
Sývý tedavisi uygulanan Ýntravenöz (IV)
damar yolundan kesinlikle örnek
alýnmamalýdýr. Potasyum ya da glukoz desteði
verilen bir hastanýn damar yolundan alýnacak
örnekte yaþamla baðdaþmayacak derecede
yüksek deðerlerin bulunmasý oldukça sýk
rastlanan preanalitik hatalar arasýnda yer
almaktadýr. IV yoldan örnek almanýn
kaçýnýlmaz olduðu durumlarda ise sývý akýþý

Þekil 1. Üst kol yüzeyel venleri: 1- Median kübital, 2- Bazilik ve
3- Sefalik ven.

kesilmeli, laboratuvara gönderilecek tüp için
örnek alýnmadan önce 10 mL örnek alýnýp
atýlarak damar yolunda kalmýþ sývý etkisi
dýþlanmalýdýr.
Venöz kan örneði alýmýnda bazý konulara
dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Standardizasyon amacý ile hastanýn en az
10 -12 saat aç olmasý ve örneklerin sabah
erken saatlerde alýnmasý gerekmektedir. Venöz
kan örneði alýnmadan önce, hasta için sessiz
ve sakin bir ortam yaratýlmalý ve kan örneði
hasta oturur pozisyonda iken alýnmalýdýr.
- Venöz kan alýmý için öncelikle ön kol iç
yüzeyindeki venler (Þekil 1) seçilmeli ve örnek
steril bir enjektör ya da vakumlu tüp ve iðne
sistemleri ile doðrudan testin çalýþýlacaðý tübe
alýnmalýdýr.
- Turnike, örneðin alýnacaðý venin 10-15
cm üst seviyesinde, kolay çözülebilecek
biçimde baðlanmalý, çok sýký olmamalýdýr.
- Uzun süren turnike uygulamasý sonrasý
alýnan kan örneklerinde, bazý analitlerin
düzeyleri anlamlý derecelerde deðiþtiðinden (3),
turnike uygulamasý bir dakikadan uzun
sürmemelidir.
- Fistül ya da damar grefti uygulanmýþ ya
da mastektomili meme tarafýndaki kol, ödemli
ve skarlý bölgeler, hematom, kan transfüzyonu
ile IV sývý tedavisi uygulanan koldan üst
seviyeler, venöz kan alýmý için uygun deðildir
(3).
Örnek tüplerinin alýnma sýrasý oldukça
önem taþýmakta olup, vakumlu sistemler ile
kan örneði alýnýrken, örnekler, kan kültürü
tüpleri, mavi ya da siyah kapaklý sodyum
sitratlý tüpler, kýrmýzý kapaklý katkýlý ya da
katkýsýz serum tüpleri, yeþil kapaklý heparinli
tüpler, mor kapaklý EDTA'lý tüpler ve gri
kapaklý glikoliz inhibitörlü tüpler sýrasý ile
alýnmalý ve herhangi bir tübe alýnmýþ örnek,
kesinlikle bir diðerine eklenmemelidir (Þekil 2)
(4). Enjektör ile kan alýnýrken ise, pýhtýlaþma
vücut için yabancý bir yüzey olan enjektörle
temasýn hemen ardýndan baþlayacaðýndan,
enjektöre alýnan kan örneði, sýrasý ile; mor
kapaklý EDTA'lý tüp, mavi ve siyah kapaklý
sodyum sitratlý tüpler, yeþil kapaklý heparinli
tüp, kýrmýzý kapaklý katkýlý ya da katkýsýz serum
tüplerine boþaltýlmalý, içinde katký maddesi
olan tüplerden birbirine enjektör aracýlýðý ile
bulaþ olmamasýna özellikle dikkat edilmelidir
(Tablo 1). Örnekler, tüp üzerindeki iþaret
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Þekil 2. Vakumlu tüplerin alýnma sýrasý;
1- Kan kültürü tüpleri,
2- Mavi ya da siyah kapaklý sodyum sitratlý tüpler,
3- Kýrmýzý kapaklý katkýlý ya da katkýsýz serum tüpleri,
4- Yeþil kapaklý heparinli tüpler,
5- Mor kapaklý EDTA'lý tüpler,
6- Gri kapaklý glikoliz inhibitörlü tüpler (4)

düzeyine kadar alýnmalý ve tüp üzerine hasta
ismi, alýnma tarihi ve saati kesinlikle
yazýlmalýdýr. Steril enjektörle alýnmýþ örnek
tüplere aktarýlýrken, bu sýrada oluþabilecek
hemolizi engellemek için, kan örneði tüpe
iðne ucu çýkarýlarak ve yavaþça boþaltýlmalýdýr.
Kan alýnan damarýn bulunduðu yerde ekimoz
oluþmamasý için, iðne, kesinlikle turnike
serbestleþtirildikten sonra çýkarýlmalý, kuru bir
pamuk ya da gazlý bez ile örnek alýnan damar
üzerine kol açýk biçimde baský uygulanmalýdýr.
Kan örneklerinin alýndýðý tüplerin çoðunda
pýhtýlaþmayý önlemek için antikoagülan ya da
pýhtýlaþmayý hýzlandýran aktive edici maddeler
kullanýlmaktadýr. Bu nedenle kan örneði
alýndýktan sonra, alýnan kan örneðinin tüpteki
madde ile karýþmasýný saðlamak için tüp
yavaþça karýþtýrýlmalýdýr. Örnek alýndýktan
sonra yeþil kapaklý heparin, gri kapaklý

Tablo 1. Örnek tüpleri içerikleri ve tüp kapak renkleri
Renk
Kýrmýzý

Kýrmýzý - Gri

Mor

Yeþil

Siyah

Mavi

Gri

Kullaným Amacý, Ýçerik

Yetersiz ya da Fazla Örnek Alýmý

Serum ayrýmý için kullanýlýr,
Katký maddesi içermez

Yetersiz serum, testin tekrar edilememesi

Serum ayrýmý için acil testlerde
kullanýlýr. Polimer jel ve pýhtý
aktivatörü silika partikülleri içermektedir.

Yetersiz serum, testin tekrar
edilmemesi

Tam kan ayrýmý için kullanýlýr.
EDTA içermektedir.

Örnek miktarý azlýðýnda eritrositlerde
þiþme, düþük eritrosit sayýmý, boyanma
deðiþiklikleri, fazlalýðýnda ise
pýhtý oluþumu

Tam kan ayrýmý için kullanýlýr. Heparin
içermektedir.

Eksik örnek alýndýðýnda, arta kalan fazla
heparine baðlý hatalý sonuçlar

Sedimantasyon çalýþmalarýnda tam
kan ayrýmý için kullanýlýr. Sodyum
sitrat içermektedir.

Eksik örnek alýndýðýnda sedimantasyon
süresinde uzama, yetersiz karýþtýrýldýðýnda
pýhtý oluþumu

Koagülasyon testleri için plazma
ayrýmýnda kullanýlýr. Sodyum
sitrat içermektedir.

Eksik ya da fazla örnek alýndýðýnda
koagülasyon testlerinde hatalý ölçümler

Glukoz tolerans testi için plazma ayrýmýnda
kullanýlýr. Glikoliz inhibitörü olarak sodyum
florid içermektedir.

Yetersiz örnek, testin tekrar edilememesi
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Tablo 2. Örneðin bekletilmesi ile idrarda meydana gelen
deðiþiklikler (yaklaþýk 2 saat) (1)
Ýçerik
pH
Hücre
Silendir
Glukoz
Keton
Bilirubin
Ürobilinojen

Deðiþiklik
Artar (Alkali)
Sayýsý azalýr
Sayýsý azalýr
Azalýr
Azalýr
Azalýr (Sarý›Yeþil)
Azalýr (Renksiz›Turuncu)

Mekanizma
Üre›NH3
Lizis
Lizis, parçalanma
Bakteriyel glikoliz
Havaya karýþma
Biliverdine oksidasyon
Ürobiline oksidasyon

sodyum florid ve mor kapaklý EDTA içeren
tüpler 8-10 kez, mavi kapaklý sitratlý tüp 3-4
kez, kýrmýzý kapaklý silika partikülleri ve siyah
kapaklý sodyum sitrat içeren tüplerin 5 kez alt
üst edilmesi önerilmektedir.
Sýklýkla parmak ucundan alýnan kapiller kan
örneði arteriol, venül ve kapillerlerin bir
karýþýmý olup, interstisiyel ve intrasellüler
sývýlarý da içermektedir. Örneðin alýnmasý için,
lanset, alkollü pamuk, kuru gazlý bez, lamlar,
kapiller hematokrit (Hct) pipetleri gibi diðer
gerekli malzemeler hazýrlandýktan sonra, 2 - 3
mm derinlikte olacak biçimde lansetle parmak
ucu ya da topuk delinerek, gelen ilk kan
damlasý kuru gazlý bezle silinmelidir. Bu
biçimde doku faktörü gibi pýhtýlaþma
elemanlarýný içeren kýsým uzaklaþtýrýlýr. Lanset,
parmak pulpasýnýn hemen yanýndan, parmak
izi oluklarýna dik biçimde, orta ya da yüzük
parmaðýna uygulanmalýdýr. Örnek alýnýrken
topuk ya da parmak ucunun aþýrý sýkýlmasý,
alýnan kan örneðinin doku sývýsý ile karýþmasýna
neden olmakta ve bu durumda hatalý düþük
sonuçlar ile karþýlaþýlmaktadýr. Özellikle birinci
basamak saðlýk hizmeti verilen kurumlarda
sýklýkla kullanýlan testlerden Guthrie ve
kapiller bilirubin analizi gibi testler için, altý
aylýktan küçük bebeklerde, parmak
kullanýlmamalý, kapiller kan örneði
topuktan alýnmalýdýr (Þekil 3).
Arteriyel kan örneði ise, heparin ile
yýkanmýþ bir enjektör ile sýklýkla femoral ya da
radial arterden alýnýr. Arter, iþaret ve orta
parmaklar ile palpe edildikten sonra giriþim,
bölge betadin ya da klorheksidin benzeri bir
antiseptik solüsyon ile temizlendikten sonra
yapýlmalýdýr. Arteriyel kan örneði, kan gazlarý
analizi için kullanýlan bir örnektir ve az
miktarda (yaklaþýk 1-2 mL) alýnmasý yeterlidir.
Hematom oluþmamasý için arteriyel kan örneði
alýnan damar üzerine yaklaþýk 10 dakika sýký
kompres uygulanmalýdýr. Örnek alýndýktan
sonra laboratuvara, buz üzerinde ve en geç

Þekil 3. Bebeklerde topuktan kan almak için uygun
bölgeler

10 dakika içinde ulaþtýrýlmalýdýr.
Rutin idrar incelemesi için sýklýkla sabah
alýnan ilk idrar örneði tercih edilmektedir.
Mesanede beklemiþ olan bu idrar örneði
konsantre olduðundan, protein ve silendirlerin
analizi için idealdir. Bunun söz konusu
olmadýðý durumlarda mesanede en az dört
saat beklemiþ örnekler kullanýlabilmektedir.
Ýdrar temiz ve kuru bir plastik kaba
alýnmalýdýr. Adet kanamasý ya da vajinal akýntý
varlýðýnda, rutin idrar incelemesi yapýlacaksa,
idrar kültürü için alýnan orta akým idrar örneði
tercih edilmeli ve hastaya nasýl toplayacaðý
tanýmlanmalýdýr. Toplanan idrar örneði en kýsa
zamanda, en geç iki saat içinde laboratuvara
ulaþtýrýlmalý ve çalýþýlmalýdýr. Oda ýsýsýnda
bekleyen idrar örneðinde hücre sayýsý ve içerik
yönünden önemli deðiþiklikler meydana
gelmektedir (Tablo 2).
24 saatlik idrar örneðinin toplanmasý
hastalara ayrýntýlý bir biçimde tanýmlanmalýdýr.
Sabah kalktýktan sonra ilk idrar örneði dýþarý
atýlmalý, ertesi gün ayný saatte yapýlacak son
idrar örneði de dahil olmak üzere, 24 saat
süresince tüm idrarlar, 2-3 litrelik temiz ve
kuru bir kapta toplanmalýdýr. Ýdrar toplanan
kabýn temiz olmasý çok önemlidir.
Bazý analizler için 24 saatlik idrar
örneklerinin özel koruyucu maddeler üzerine
toplanmasý gerekmektedir. Örneðin 5hidroksi indol asetik asid (5-HIAA), vanil
mandelik asid (VMA), bakýr, çinko, kalsiyum,
magnezyum ve oksalat ölçümü için, idrar
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örnekleri 10 mL konsantre (6 mol/L)
hidroklorik asid (HCl) üzerine toplanmaktadýr.
24 saatlik idrarda protein, porfobilinojenler,
VMA ve 5-HIAA testleri için toplanan örneðin
buzdolabýnda saklanmasý ve kesinlikle ýþýk
almamasý gerekmektedir. Ayrýca 24 saatlik
idrarda yapýlacak özel testler için herhangi bir
yiyecek ya da içecek kýsýtlamasý olup olmadýðý
örneðin toplanmasýndan önce hastaya
kesinlikle belirtilmelidir.
Beyin omurilik sývýsý, perikardial, plevral,
peritoneal ve sinoviyal ponksiyon sývýlarý ile
doku örneklerinin alýnmasý daha ileri düzey
giriþimler olup, burada tartýþýlmayacaktýr.
Ancak kültür için alýnan yara yeri, abse, boðaz
ve benzeri sürüntü örnekleri laboratuvara
steril transport tüpleri ile taþýnmalýdýr. Sürüntü
örnekleri potansiyel olarak enfeksiyon
bölgelerinden alýndýðýndan hastalardan alýnan
diðer tüm örneklerde olduðu gibi örneklerin
taþýnmasý sýrasýnda aþýrý dikkat gösterilmelidir.
Ýdeal olarak alýnan sürüntü örneklerinin zaman
geçirilmeden kültür ortamýna ekilmesi
gerekmektedir. Eðer alýnan sürüntü örnekleri
laboratuvara kýsa zamanda
ulaþtýrýlamayacaksa, sürüntü örnekleri nemli ve
serin bir ortam saðlayan özel transport
tüplerine alýnmalý ve laboratuvara bu biçimde
taþýnmalýdýr. Gaita örnekleri temiz ve kapaklý
bir plastik kaba alýnmalý, idrar ile kontamine
olmamasýna dikkat edilmelidir (1).
DNA ya da RNA gibi moleküler analizler
için gerekli örnekler için uygun örnek ve
miktarý hakkýnda bilgi alýnmasý gerekmektedir.
Gaitada gizli kan çalýþýlacak örnekler
alýnmadan üç gün önce, ciðer, her türlü dana
ya da kuzu eti, pancar, þalgam, havuç, her
türlü narenciye yenmemesi ve içilmemesi
gereken gýdalar arasýnda sayýlmaktadýr. Az
miktarlarda iyi piþirilmiþ tavuk, hindi ya da
balýk eti, pancar, þalgam, havuç dýþýndaki
haþlanmýþ ya da çið olarak yenebilen tüm
sebzelerin, erik, üzüm, elma, muz ve bol lif
içeren kepekli her türlü tahýl ürünü
yenmesinde sakýnca bulunmamaktadýr. Test
öncesi yedi gün steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar ya da 325 mg'dan fazla
asetil salisilik asid içeren ilaçlar alýnmamalýdýr.
Asetaminofen ya da parasetamol içeren ilaçlar
gerektiðinde kullanýlabilir. Test öncesi ve test
sürerken üç gün süresince demir ya da 250
mg'dan fazla C vitamini içeren ilaçlar
kullanýlmamalýdýr (1).

Örneklerin Saklanmasý ve Laboratuvara
Ulaþtýrýlmasý
Ýstenen her test için, doðru örneðin, doðru
biçimde ve uygun koþullarda alýnmasý, alýnan
örneðin uygun þartlarda saklanmasý ve
taþýnmasý, örneðin laboratuvara hýzlý ve doðru
ulaþtýrýlmasý gibi preanalitik etkenlere ek
olarak, yaþ, cinsiyet, ýrk, hamilelik, beslenme,
egzersiz, yükseklik, ilaç, sigara, alkol, kafein,
örnek alým zamaný (açlýk, tokluk), sirkadiyen
ritm, menstruasyon, ilaç infüzyonu, kan
transfüzyonu, mental stress, postür, turnike
kalýþ süresi gibi kiþisel deðiþkenler de test
sonuçlarýný etkileyebilecek etmenler arasýnda
yer almaktadýr.
Serum, plazma ya da tam kan örnekleri
alýndýktan sonra, genel bir kural olarak bir saat
içinde laboratuvara ulaþtýrýlmalýdýr. Eðer
ulaþtýrýlamayacaksa, serum ya da plazmadan
çalýþýlacak testler için, örnek santrifüj edilerek,
kanýn þekilli elemanlarýndan ayrýlmalýdýr.
Ayrýlan serum ya da plazma, pýhtýlaþma
testleri dýþýnda birçok test için 2-8 ºC
soðuklukta 24 saat süreyle saklanabilmektedir.
Örnekler uygun taþýma kaplarýnda ve tercihen
soðuk zincirle nakledilmelidir. Bilirubin,
eritrosit protoporfirini ve karoten ýþýða duyarlý
analitler olup, transport sýrasýnda, örneðin
ýþýktan korunmasý gerekmektedir. Adrenal
kortikotropik hormon (ACTH), aseton,
anjiyotensin konverting enzim (ACE),
amonyak, katekolaminler, serbest yað asidleri,
pirüvat ve renin vb. analizler için alýnan
örneklerin laboratuvara ulaþtýrýlmasý için ise
soðuk zincir gerekmektedir. Bu nedenle özel
testler için örnek alýmý öncesinde
laboratuvardan bilgi alýnmasý doðru bir
yaklaþým olacaktýr.
Test Sonuçlarýný Etkileyen Etmenler
Laboratuvar testleri için örnek alýmý
öncesinde ölçümleri etkileyebilecek, diürnal
deðiþimler, aþýrý fizik aktivite, açlýk, diyet, alkol
tüketimi, sigara içimi, ilaç alýmý ve postür gibi
tüm etmenler en alt düzeye indirilmelidir.
Kortizol, serum demir düzeyi ve nötrofil
sayýmý diürnal deðiþiklik gösterdiði bilinen
baþlýca testler arasýndadýr. Fizik aktivite,
kreatin kinaz, aspartat transaminaz, laktat
dehidrogenaz ve aldolaz enzimlerinde aktivite
artýþýna ve pýhtýlaþma sisteminde aktivasyona
neden olmaktadýr. Uzun süreli egzersiz ise
seks hormonu düzeylerini etkilemektedir. Kýrk
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sekiz saatten uzun süren açlýk serum bilirubin
düzeylerinde artýþa yol açmaktadýr. Yetmiþ iki
saatten uzun süren açlýk, kadýnlarda açlýk kan
þekeri düzeyinin 45 mg/dL altýna
bulunmasýna, erkeklerde ise trigliserid ve
serbest yað asidlerinin yükselmesine neden
olmaktadýr. Bunlara ek olarak tokluk,
þilomikronemiye baðlý olarak birçok
parametreyi etkilemektedir. Proteinden zengin
gýda alýmý; serum üre, amonyak ve ürat
düzeylerini artýrmaktadýr. Muz, domates ve
avokado gibi gýdalar serotoninden zengindir
ve idrarla 5-HIAA atýlýmýný artýrmaktadýr. Alkol
alýmý; laktat, ürat ve trigliserid düzeylerini,
kafein ise serbest yað asidlerini artýrmakta ve
katekolamin salýnýmýna neden olmaktadýr.
Kronik alkol tüketiminde gama-glutamil
transferaz, ortalama eritrosit hacmi, ürat ve
yüksek yoðunluklu kolesterol (HDL) artýþý
görülmektedir. Sigara içimi ile
karboksihemoglobin artmakta, katekolamin ve
kortizol düzeyleri artmaktadýr. Ayrýca sigara
içimi eritrosit ve lökosit sayýsý ile ortalama
eritrosit hacminin yüksek bulunmasýna neden
olmaktadýr. Serum albumin, total protein,
birçok enzim, kalsiyum, bilirubin, kolesterol ve
trigliserid düzeyleri kan alýmý sýrasýnda hasta
postürü ve uzun süren turnike
uygulamasýndan etkilenmektedir. Stres ve
anksiyete, hormon salýnýmýný ve asid baz
dengesini etkilemekte, lökosit sayýsý, laktat ve
serbest yað asidi düzeylerini yükseltmektedir
(5).
Sonuç
Klinik laboratuvar alanýndaki teknolojik
geliþmelere paralel olarak, örnek
çeþitliliðindeki artýþ, beraberinde, saðlýk
alanýnda çalýþan personelin, bilgi ve beceri

konusundaki yeterliliðinin önemini
artýrmaktadýr. Saðlýk çalýþanlarýna laboratuvar
testleri için gerekli örnekler konusunda bilgi
ve becerilerini artýrma sorumluluðu, öncelikli
olarak laboratuvar uzmanlarýna düþmektedir.
Ek olarak birinci basamak hizmeti veren ya da
uzmanlýk yapan klinisyenler de test istekleri ile
ilgili olarak laboratuvarla bilgi alýþ veriþi içinde
olmalý ve örnek alýmý sýrasýnda yardýmcý saðlýk
çalýþanlarýna bilgi vermelidir. Saðlýk
personelinin bilgi ve becerilerinin hizmet içi
eðitim programlarý ile artýrýlmasý, gereksiz
örnek alýmýný, ek test isteklerini ve hastalarýn
hastanede kalýþ sürelerini azaltacak, saðlýk
hizmetlerinin doðru ve çabuk olarak
gerçekleþmesine, özellikle birinci basamakta
verilen koruyucu ve önleyici hekimlik
hizmetleri ile topluma sunulan saðlýk hizmeti
kalitesinde artýþ saðlayacaktýr.
Ýletiþim: Dr. A. Erkin Bozdemir
E-posta: ahmeterkin@yahoo.co.uk
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