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1. Numune Alınması

Numunenin doğru teknikle, yeterli miktarda alınarak güvenli bir şekilde laboratuvara ulaşmasını sağlamak
amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Hasta bilgilerini içeren barkod numune alınacak tüplerin üzerine dik olarak yapıştırılır.
• Eller yıkanır ve her numune alımından önce eldiven giyilir.
• Kayıt masasında belgeleri kontrol edilen hasta kan alma koltuğuna oturur.
• Hastanın test kağıdı incelenip, testler için gerekli olan koşullar sorgulanır,
• Kan alma tüplerine şu sırayla kan almaya özen gösteriniz. Önce katkı maddesiz kırmızı yada sarı kapaklı düz

tüplere sonra sitrat içeren mavi kapaklı koagülasyon tüplerine sonra sıra ile kırmızı yada sarı kapaklı jelli düz
tüpler, yeşil kapaklı heparinli tüpler, mor kapaklı, EDTA içeren, hemogram tüpleri ve gri kapaklı okzalat-
fluoridli tüplere kan alınmalıdır.

• Kan alınacak kol sağlam yere dayandırılır.
• Hastanın kolundaki damarlar incelenip, uygun damar bulunur,
• Vene girilmeden önce nabız alınmalıdır. Nabız varsa ven değil arter olduğu düşünülmelidir
• Dirsek bükümünün biraz üzerine turnike takılır.
• Venin yeterli derecede şiştiğinden emin olunur, bölgeye daha fazla kan sağlamak için hastanın yumruğunu

birkaç kez açıp kapaması sağlanır.
• %70’lik alkollü pamuk ile kan alınacak saha silinir ve kuruması beklenir.
• İğne ile 15°’lik açı yapacak şekilde cilt altına girilir. Biraz deri altında ilerledikten sonra damara girilir.
• Enjeksiyon pistonu yavaş yavaş çekilerek kanın enjektöre dolması beklenir.
• Turnike açılır ve enjektör iğnesi damardan çıkarlır.
• Kuru pamuk ile kapatılarak bir iki dakika baskı uygulanır.
• Kanamanın olmadığı durumlarda kateterin çekildiği bölgeye kontaminasyondan korunmak için airstrip

yapıştırılır.
• Enjektörün ucundaki iğne çıkartılır, kan tüpün kenarından sızacak şekilde dikkatlice tüpün içine boşaltılır.
• Hastadan alınan kan test istem formu ile birlikte laboratuvara teslim edilir.
• Kan alma için kullandığınız iğne uçları ve enjektör uçlarını da sarı renkli tıbbi atık kovasına atınız.
• Personel yaralanmalarında Personel Yaralanmaları Takip Formu doldurulur.
• Sıvı veya kan almada vermede kullanılan bir damar ve setten örnek alınmamalıdır. Mecbur kalınırsa infüzyona

10-20 dakika ara verildikten sonra numune alınabilir. Bu durumlarda diğer kol tercih nedeni olmalıdır.
• Alınan numuneler kan ise aynı gün çalışılmıyorsa +4 °C derecede buzdolabında 1 gece bekletilebilir. Daha

uzun süreler kalacaksa serumları ayrılarak -20 °C derecede dondurulup saklanır. Çalışılacağı zaman
çözdürülür.

Kan aldıktan sonra;

• Antikoagülanlı tüplere kan aldıysanız tüpleri nazik bir şekilde en az 5-6 defa alt üst etmeyi unutmayın
• Tüm tüpleri hastanın ismi veya kimlik numarası, kan alınan saat ve tarih ve kan alan kişinin baş harflerinin

yazılı olduğu barkotla etiketleyip, test istem formundaki doldurulması gereken bilgileri kontrol edin.
• Serumları ayırmadan önce kırmızı ya da sarı kapaklı tüpleri tercihen dik pozisyonda 10-20 dakika süreyle (45

dakikayı geçmemeli) pıhtılaşmaya bırakın.
• Tüpler sallanmamalıdır. Kuvvetli bir karıştırma köpürmeye ya da hemolize neden olur. Serum tüpleri yetersiz

veya gecikmiş karıştırılma, geciken pıhtılaşmaya neden olur. Antikoagulant tüplerdeki, yetersiz karıştırma
işlemi trombositlerin birikimine neden olur ve pıhtılaşmaya ya da yanlış test sonuçlarına sebep olur.

Kan örneği alınamazsa;

• İğnenin pozisyonunu değiştirin, iğne venin çok uzağından giriş yaptıysa iğne geri çekilmeli,
• İğne venin çok uzağında değilse vene doğru ilerletilmelidir. İğne yarım tur döndürülebilir.
• Başka bir tüp deneyin, tüpün vakumu kalmamış olabilir.
• Turnikeyi gevşetin. Çok sıkı uygulanmış böylece kan akımını durdurmuş olabilirsiniz.
• Vene sondaj yapmak (iğneyi dik sokmak) hastada ağrıya yol açtığı için bu hareketten kaçının. Çoğu zaman ilk
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girilen bölgenin altında bir yere girilmesi önerilir.
• Hiç bir zaman iki defadan fazla giriş yapmayın

Kan Vermeden Önce Hastanın Uyması zorunlu Olduğu Kurallar
• Kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenmelidir.
• Düzenli kullanılan ilaçlar var ise kesilmeden önce doktora danışılması, kan verme sırasında istem formuna not

düşülmesi için görevliye bilgi verilmelidir.

Kan Örnekleri Verilmeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Doku tipleme laboratuvarında yapılan testlerin hiç biri ön hazırlık gerektiren testler değildir. Ancak kan
vermeden önce dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Kronik böbrek yetmezliği hastalarının PRA
kontrollerinde ve Lenfosit çapraz uyum testlerini yaptırmadan önce aşı olmaları, diyalize girme zamanları (aynı gün
kan verilmemesi önerilir), hastaların geçirdikleri enfeksiyon hastalıkları, varsa daha önceki nakil bilgileri, kan
transfüzyonları ve bayan hastaların geçirdiği gebeliklerin bilinmesi bu testlerin sonuçlarının analizinde önemlidir.

1.1.oku Tipleme Laboratuvarı İçin Örnek Alım Tüpleri

Tüpler İçerik Etkisi Kullanıldığı Testler

EDTA Ca’u bağlayarak
pıhtılaşmayı
enge lemek

HLA A,B,C,DR,
HLA B27
HLA B51

Pıhtı aktivatör
ve jel separatör

Pıhtı oluşumunu

hızlandırmak

PRA HLA Class I Tarama
PRA HLA Class II Tarama
PRA HLA Class I Spesifik Ag
Tanımlama
PRA HLA Class II Spesifik Ag

Tanımlama

CDC Cross Match (Serolojik)
Flow Cross Match

Asit sitrat dekstroz Antikoagulan CDC Cross Match (Serolojik)
Flow Cross Match
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1.2 Numune Kabul ve Red Kriterleri

a- Numunelerin test girişi ve numune kabulünün yanlış yapılması

b- Numune üzerine yanlış barkod yapıştırılması

c- Okunmayan barkodlu örnekler

d-Yanlış örnek tüpüne alınmış örnekler

e- Yetersiz miktarda alınmış örnekler

f- Hasta bilgilerinin tam olmaması

g- Vakumlu tüplerde son kullanma tarihine dikkat!!!.

h- Son kullanma tarihi geçmiş tüplerle gönderilen örnekler.

ı- Hemolizli kan örnekleri

j- Pıhtılı örnekler

Moleküler doku tipleme testleri için gelen tüplerin üzerinde barkodun yanı sıra mutlaka hastaya ait ad ve soyad

yazılması, eğer kan örneği donöre ait ise donörün adı, soyadı ve hasta yakınlık derecesi mutlaka belirtilmelidir.

2. Numunelerin Laboratuvara Transferi

Alınan tüm kanlar kan alma biriminde ve oda sıcaklığında biriktirilir. Bu odanın oda sıcaklığının 25 °C olup

olmadığı düzenli aralıklar ile kontrol edilir.

Görevli personel gün içerisinde saat 10.00, 14.00 ve 16.00 olmak üzere üç defa “ Kan Alma Talimatı”’na göre

alınmış örnekleri örnek taşıma kabında laboratuvarımıza imza karşılığında teslim etmektedir.

Bu transfer esnasında personele ve çevreye bulaşı önlemek için taşıma işlemi azami dikkat göstererek yapılır.

Transfer işlemi esnasında personel koruyucu eldiven giymelidir.

Numune kapaklarının sıkıca kapandığından emin olmalıdır.

Numune kapları taşıma kabına devrilmelerini önleyecek şekilde dikey olarak yerleştirilmelidir.

Taşıma kabı seri bir şekilde doğrudan laboratuvara ulaştırılır.

Transfer esnasında sert ve ani hareketlerden kaçınılmalı, numunelerin çalkalanmamasına dikkat edilmelidir

Taşıma kaplarının temizliğine dikkat edilmelidir. Her akşam mesai bitiminde önce deterjanlı su, ardından %1

lik çamaşır suyu ile temizlenir. Eğer kap içine biyolojik materyal bulaşmışsa üzerine %10 luk çamaşır suyu ile

ıslatılmış gazlı bez, kağıt havlu vb.ile kapatılıp 15 dk bekledikten sonra temizlenir.

İlgili çalışanlara örnek alımı ve transferi konusunda eğitim verilmiş olmalıdır.

Ayrıca kadavra donör için doku tipleme ve organ nakli adaylarına Lenfosit Crossmatch testleri çalışılmaktadır.

Kadavradan organ nakillerinde numuneler bekletilmeden laboratuvara teslim edilmelidir.

3. Numunelerin Laboratuvara Kabulü

Örnekler ve test istem formları laboratuvara gelince görevli personel tarafından imza karşılığında teslim alınır.

Laboratuvar informasyon sisteminden yapılan test isteklerine bakılarak örnek tüpünün uygunluğunu, örnek miktarı,

pıhtılaşma, örnek tüpünün üzerindeki barkotta hasta bilgilerinin doğruluğu vb. kontrolü yapılır. Uygun örneklerin

laboratuvara kabul işlemi yapılarak kabul zamanı kayıt altına alınır.

Örnekler test rehberinde belirtilen kabul ve ret kriterlerine göre kabul edilir.

Laboratuvar tarafından reddedilen örnekler aylık olarak analiz edilmeleri için kayıt altına alınır. Bu örnekler
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için gerekli düzenleyici önleyici faaliyet başlatılır.

PRA için jelli tüpte gönderilen kan örneklerinden serum ayrılarak çalışma yapılır. Hemen çalışılmayacaksa

serumlar -20 ºC ‘de saklanır.

Cross-Match testleri için test taze kan örnekleri ile aynı gün çalışılır ve aynı gün sonuçlandırılır. Cross-

Match testinde hastadan 1 adet biyokimya tüpüne 10 ml, donörden 3 adet ACD’li tüpe 6’şar ml ve bir adet biyokimya

tüpüne 10 ml kan alınmalıdır.

Doku tipleme testleri için EDTA’lı tüpte laboratuara gelen kan örneklerinden DNA izolasyonu yapıldıktan

sonra hemen çalışılabilir ya da hemen çalışılmayacaksa 1-2 gün +4 °C’de, daha uzun süre bekletilecekse -20 °C’de

muhafaza edilir.

Test Adı Örnek türü Tüp Yöntem Örnek Sonuç Verme
SüresiHasta Donör

Moleküler Doku
Tipleme Testleri

Tam Kan Tam Kan EDTA’lı Tüp Moleküler 2-8ºC’de
saklanabilir. 15 gün içinde

Panel Reaktif
Antikor Testleri

Serum - Jelli Tüp Serolojik -20ºCde
saklanabilir. 30 gün içinde

Lenfosit Cross-
Match Testleri

Serum Jelli Tüp Serolojik Kan numuneleri
en kısa sürede
laboratuvara

gönderilmelidir!

1 gün içindeTam Kan Tam Kan ACD’li Tüp


