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Taşıma 

 
Laboratuvarda PA Faz 

Preanalitik sürecin 
incelenmesi 

Saklama 



• Laboratuar sonuçlarının kalitesi ve güvenilirliği açısından 
preanalitik faz kritiktir. 

 

• Hekimler teşhislerini ~ %70 oranında lab’dan gelen sonuca göre 
koyarlar. 

 

• Pre-analitik inceleme ile preanalitik hataların muhtelif 
nedenlerinin tespiti amaçlanır. 

 

• Yapılacak olan iyileştirme ile örnek kalitesinin ve lab verimliliğinin 
artması  hedeflenir. 

 

• Sonuçta, tüm hastanenin işletme maaliyetleri azalır. 

 

Preanalitik Faz 



• Tıp laboratuvarındaki hata oranları diğer 
tıp alanlarındakinden daha azdır. 

 

• Tıbbi laboratuvar uygulamaları 
tanımlanmış işlemler olduğundan daha 
fazla kontrol altındadır. 



Preanalitik Aşamadaki Hatalar 

Hasta Tedavisinin 
Yanlış Yönlendirilmesi                   

%6 

%75                       
Hastaya etkisi yok 

Gereksiz Ek         
Teşhis  Yöntemleri 

%19 

Postanalitik  %19 

Analitik %13 

Preanalitik %68 



  Testin  

  istenmesi 

• Test formunun  

alınması 

•Formun  

doldurulması 

• Görevli personelin  

belirlenmesi 

• Aciliyet  

seviyesinin 

belirlenmesi 

• Ekipmanın temin  

edilmesi 

 

       Numunelerin  

    alınması 

•Hastanın  

hazırlanması 

• Numunenin  

alınması 

   - Yatan hasta 

   - Evde 

   - Ayaktan hasta 

• Barkodlama 

• Tıbbi atıklarin ilgili  

konteynıra atılması 

 

        Numunenin 

   lab.a  

   transferi 

• Transfer önceliğinin 

belirlenmesi 

• Numunenin  

gönderilmesi 

   - Pnömatik sistem 

   - Kişiler tarafından 

    

 

 

  Lab.ın  

     numuneyi 

 kabulü 

• Numunenin teslimi 

• Numunenin kabulü 

 

        Numunenin  

       işlenmesi 

• Santrifüj 

• Aliikotlama 

•Raklara  

yerleştirilmesi 

     Numunenin  

        ilgili birime  

  iletilmesi 

• Numunenin ilgili  

birime iletilmesi 

 - Cihaza yüklenmesi 

LABORATUVAR DIŞI 
   LABORATUVAR İÇİ 

Preanalitik Süreçte İşakışı 



Preanalitik Süreci Etkileyen 
Çeşitli Faktörler 

 
• Saklama Koşulları 
• Taşıma 
• Hasta Kimliği Sorgusu 
• Hastanın Açlık Durumu 
• Tüplerin Etiketlenmesi 
• Hasta Pozisyonu Standardizasyonu 
• Dezenfeksiyon Prosedürü 
• Turnike Uygulaması 
• Tüp Kapaklarının Açılış ve Kapanışları 
• Örnek Alımında Tüp sırası 
• Tüplerin Karıştırılması 
• Dolum Hacmi 

 



Saklama Koşulları 

• Tüpler 4-25 derece sıcaklık aralığında / oda 
sıcaklığında, nemsiz ortamda saklanmalıdır. 

• Tüpler ısıtma gereçlerine veya bunların 
çıkışlarının yakınına veya doğrudan güneş ışığı 
altına bırakılmamalıdır. 

• Miyad takibi için stok rotasyonuna dikkat 
edilmelidir. 
 



Taşıma 
• Örneklerin taşındığı sıcaklık ve süre kayıt altına 

alınmalıdır. 
• Taşıma için standartlara uygun özel sistemler 

kullanılmalıdır. 
• Tam kan örneklerinden plazma veya serum,  
      en fazla 2 saat içinde santrifüjlenerek hücrelerden 

ayrılmalıdır. 
 



• Bazı örnekler, hastadan alındıktan sonra 
analize kadar soğukta tutulmalıdır. 



Hasta Kimliği Sorgusu 

• İstem  formundaki kişiden kan alındığı 
doğrulanmalıdır.  

• Doğrulama için ad, soyad’ın yanısıra doğum 
tarihi, TC kimlik no gibi tek kişiye özgü bilgiler 
de istenebilir. 
 

 



Hastanın Açlık Durumu 

• Bazı analitlerin analizleri için hasta 
kan vermeden önce birşey yememek 
üzere uyarılmalıdır 



Tüplerin Etiketlenmesi 

• Herhangi bir tanımlama karışıklığının 
önüne geçmek için barkodlar basılır 
basılmaz tüplere yapıştırılmalıdır. 

 

Yanlış Doğru 



Hasta Pozisyonu Standardizasyonu 

• Vücudun duruşu kanın damardaki 
kompozisyonunu etkilemektedir. 

 

• Hasta dik pozisyonda rahatça 
oturtulmalı ve kan almadan önce 20 
dakika kadar bu pozisyonda kalmalıdır. 

 



• Vene girilmeden önce yumruk açılıp 
kapatılmamalıdır; bu hareket, plazma 
potasyum, fosfat ve laktat 
konsantrasyonlarını arttırır. 



Dezenfeksiyon Prosedürü 
• Antiseptik uygulandıktan kurumaya 

bırakılmalı ve tekrar dokunulmamalıdır. 

• Kuruma beklenmeden damara giriş hastada 
yanma hissine ve acıya sebep olurken, 
örnekte RBC’lerin parçalanmasına bağlı 
hemolize sebep olur. 

• Eldivensiz işlem yapılmamalıdır. 

Hb 

K+ 



Turnike Uygulaması 

• 10 cm ve 1 dakika kuralı: Turnike damar girişi yapılacak bölgenin 
10 cm uzağına bağlanmalı ve bağlı kalış süresi 1 dakikayı 
geçmemelidir. 

 

• Turnike sadece damara girmek için gereklidir ve kan ilk tüp 
içerisine akmaya başladığı anda turnike gevşetilmelidir. 

 

• Turnike süresi 60 saniyeden uzun olmamalıdır. Aksi takdirde iyon 
sonuçları etkilenebilir. Hemoliz oranı artar. Pıhtılaşma tetiklenir 
ve Plt aktivasyonu artar. 

 

 



Turnike süresi 1 dakikadan  3 dakikaya uzadığında; 

      Artma  Yüzde%           Azalma   Yüzde% 
Total protein                 4.9              Potasyum       6.2 
Demir      6.7 
Total lipid      4.7 
Kolesterol      5.1 
AST                               9.3 
Bilirubin      8.4 

 

Turnike Uygulanmasının Etkileri 



Tüp Kapaklarının Açılış ve Kapanışları 



Örnek Alımında Tüp sırası 

• Sıraya uyulmaması tüpten tüpe katkı maddesi taşınması ile 
sonuçlanabilir.Sonuçlar etkilenebilir. 

• Katkı maddesi içermelerinden dolayı hiçbir sebeple tüpten tüpe 
aktarım yapılmamalıdır. ( Cross - kontaminasyon) 

• İdeal örnek alma sırası aşağıdaki şekildedir: 
 
1.  Kan kültürü 
2.  Sitrat tüpü (mavi, siyah) 
3.  Serum tüpü (jelli veya jelsiz) (sarı, kırmızı) 
4.  EDTA tüpü (mor) 

 



Tüplerin Karıştırılması 
3 - 4 kez 

8 – 10 kez 

5  kez 

 

5-6 kez 

8 - 10 kez 

•Tüp doldurulduktan hemen sonra 
dikkatlice ters düz edilerek kanın katkı 
maddesiyle karışması sağlanmalıdır. 
 
•Tüpün kaç kez alt üst edileceği katkı 
maddesine göre değişir. 
 



Dolum Hacmi 

• Tüpler kan akışı kesilene (vakum bitene) kadar 
holdırdan uzaklaştırılmamalıdır.  

• Bu doğru kan:katkı maddesi oranının elde 
edilmesi açısından önemlidir. 



İNTRAVENÖZ SIVI KONTAMİNASYONU 

• İntravenöz sıvı kontaminasyonu test 
sonuçlarında varyasyonun önemli bir 
nedeni olabilir. 

• Hastanede yatan birçok hastaya kandaki 
konsantrasyonlarından yüksek 
konsantrasyonlarda glukoz, ilaçlar ve bazı 
elektrolitler verilir. İntravenöz sıvıda 
potasyum konsantrasyonu kandakinden on 
misli kadar yüksek olabilir. 



• İntravenöz sıvı kontaminasyonu kateter 
takılı koldan kan alındığında meydana 
gelir. İntravenöz sıvı içerdiği maddelerin 
kan konsantrasyonunu hızla artırır. 

 



• Kanın enjektörle alınıp, tüpe aktarılması 

• Tüplerin tam olarak doldurulmaması 

• Tüplerin karıştırılmaması, kuvvetlice karıştırılması veya çalkalanması 

 

Örnek Kalitesini Etkileyen Diğer Faktörler 



Hemoliz nedir? 

Hb 

K+ 

•Hücre zarının yırtılması veya zarar 
görmesi sonucu, eritrositlerin içindeki 
hemoglobin ve diğer hücreiçi 
bileşenlerin plazmaya karışmasıdır. 



HEMOLİZ 

• Hemoliz daha çok kan alma sırasında 
akımın türbülan oluşuna bağlı olarak 
meydana gelir.  

 

• Alkol gibi dezenfaktanların kan 
alımından önce deri üzerinde tam 
kurumaması hemolizin sık olmayan 
nedenidir.  



Fibrin oluşumu Jel globülleri / 
Yağ damlaları 

Tüp duvarında 
eritrosit kalıntısı 

Tüp duvarında 
jel izi 

Jelli Tüplerde Uygunsuz Kullanım Sonucu 
Karşılaşılan Çeşitli Oluşumlar 



Fibrin iplikçiği Fibrin kütlesi 

Fibrin Oluşumu 



Jel 
Globülleri 

Jel Globülleri / Yağ Damlaları 



Eser 
derecede 

Orta 
derecede 

Yüksek 
derecede 

Kabul edilebilir 
örnek 

Tüp Duvarında Eritrosit Kalıntısı (Soldan Sağa) 

Kabul edilemez 
örnek 

Tüp Duvarında Eritrosit Kalıntısı 



Jel İzi Jel İzi 

Tüp Duvarında Jel İzi 



MAYIS’12 RED EDİLEN NUMUNELER 

• Yanlış Tüpte Numune       : %50 

• Hemolizli Numune        : %37 

• Yetersiz Numune               : %13 

 



Teşekkürler 


